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МЕТОД ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Анотация. Приводится описание протокола и методика защиты платного
функционала в программном обеспечении. Разработан метод защиты наиболее важных
участков кода компьютерной программы путем авторизации через Интернет, основанный
на использовании механизма шифрования.
Производители программного обеспечения несут большие убытки из-за нелегального
использования их продукции. Чаще всего юридические методы борьбы с
правонарушителями не являются эффективными, поэтому для защиты своих интересов
разработчикам целесообразно прибегать к техническим средствам защиты программного
продукта от нелегального использования. К техническим методам защиты относят
программные и программно-аппаратные средства, а также использование программ как
онлайн-сервисов [1, 2].
Программные методы защиты обычно [2] подразумевают использование привязки
программы к конфигурации оборудования, на котором ее установили. Привязка происходит
в момент установки программного обеспечения и требует либо ввода лицензионного ключа,
либо прохождения процедуры активации – получения одноразового кода (ключа),
зависящего от конфигурации оборудования пользователя и пригодного для использования
только на этом компьютере. В первом случае ничего не мешает пользователю незаконно
распространять продукт вместе с лицензионным ключом. Во втором случае добросовестному
пользователю необходимо согласиться с неудобствами, возникающими при каждой смене
оборудования, на котором он использует программное обеспечение. Недобросовестный
пользователь имеет возможность незаконно использовать и распространять программное
обеспечение вместе с виртуальной машиной [3], программно имитирующей необходимое
конфигурационное оборудование.
Программно-аппаратные средства защиты [1, 2] подразумевают проверку наличия
некоторых аппаратных средств, которые поставляются вместе с программой и для которых
невозможно либо очень трудно изготовить копию. Например, широко используют
специально изготовленные оптические диски (CD, DVD) и аппаратные ключи,
подключаемые через USB-порт. Такие методы считаются более надежными, чем
программные, но они имеют существенные недостатки. Во-первых, в этом случае
программное обеспечение можно поставлять только в «коробочной» версии, во-вторых,
предлагаемое средство защиты может существенно увеличить стоимость программного
продукта, в-третьих, пользователю придется согласиться с некоторыми неудобствами. В
связи с этим данный метод защиты не пригоден для большинства недорогих и используемых
в повседневной жизни программных продуктов.
В настоящее время известны [2] неоднократные случаи взлома защиты обоих типов и
дальнейшего нелегального и беспрепятственного распространения программного
обеспечения. Именно поэтому актуальными могут считаться исследования, направленные на
поиск новых недорогостоящих методов защиты программного продукта от нелегального
использования.
Наиболее перспективным для защиты недорогих условно-бесплатных программ
является метод авторизации через Интернет [4]. Он подразумевает первоначальную
активацию продукта на вычислительной машине пользователя, а также авторизацию
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пользователя на сервере разработчиков при каждом запуске программы [5]. Однако данный
метод в настоящее время имеет очень малое распространение, и готовых решений в
открытом доступе авторами найдено не было.
Для построения защиты путем авторизации через Интернет, необходимо организовать
безопасный обмен данными по открытому каналу связи между программой и модулем
защиты. В связи с повсеместным распространением Интернета такой обмен можно
организовать достаточно просто, не вызывая значительных неудобств у пользователей.
Однако, данные пересылаемые по Интернету, может читать и изменять любой
недобросовестный пользователь программы. Это должно учитываться при организации
безопасного обмена данными. Кроме того, программа должна контролировать попытку
изменения своего кода и посылать сообщение серверу при обнаружении таких действий.
Для реализации такой схемы безопасной передачи данных необходимо:
1) Разработать протокол обмена данными между программой и сервером.
2) Разработать способ защиты от нелегального использования платных функций
программы и выполнить программную реализацию.
Авторами разработан протокол защиты программного обеспечения, который основан
на использовании механизма электронной цифровой подписи [6]. Суть его состоит в
следующем.
Пусть имеется защищаемая компьютерная программа Prog, установленная на
компьютере пользователя U, и удаленный сервер S, принадлежащий разработчикам
программы Prog либо их доверенному лицу.
Разработчик должен выбрать систему электронной цифровой подписи C и
сгенерировать пару ключей – открытый ключ e и закрытый ключ d. Закрытый ключ d должен
храниться на сервере S, а открытый ключ e – в приложении Prog. Перед первым запуском
программы пользователь должен получить идентификатор (логин) Id и пароль P. Каждый
раз, когда пользователь U пытается выполнить одно из действий, установленных
разработчиком (например, запуск программы, создание, открытие или сохранение
документа), программа Prog должна посылать запрос серверу S о возможности продолжить
работу, совершив следующие шаги передачи данных:
1. В программе Prog генерируется случайное число RND.
2. В программе Prog вычисляется некоторое число F – привязка к программноаппаратному обеспечению вычислительной машины, где она установлена.
3. Программа Prog передает данные Id, P, RND, F серверу S.
4. Сервер S проверяет возможность использования программы пользователем с
идентификатором Id, паролем P и привязкой F.
5. В случае подтверждения возможности запуска программы Prog, сервер S
вычисляет электронную цифровую подпись C как функцию от случайного числа RND и
закрытого ключа разработчика d .
6. Сервер S отправляет значение C программному обеспечению Prog.
7. В программе Prog осуществляется проверка подлинности подписи сервера C с
использованием известного открытого ключа e. Если подпись подлинная, то программа Prog
продолжает выполняться, в противном случае завершает работу.
При разработке программы ее платные функции помещаются в отдельную
динамически подключаемую библиотеку DLL. Оригинальный файл библиотеки хранится
только на удаленном сервере и не распространяется вместе с программой при ее
приобретении.
В папке с программой находится только шифр данной библиотеки $module.
Библиотека шифруется методом AES либо любым другим симметричным алгоритмом
шифрования [7]. Для ее подключения к программе требуется ключ для расшифровывания Q.
Однако ключ Q не хранится в самой программе, а хранится на удаленном сервере. Он может
быть получен программой только по определенному запросу и успешной авторизации на
сервере. Таким образом, нельзя будет получить исходный код библиотеки.
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Для передачи данных между программой и сервером используется сессионный ключ,
который генерируется в программе. Для безопасной передачи сессионного ключа от
программы к серверу используется асимметричный алгоритм шифрования (например, RSA).
При этом секретный ключ D для расшифровывания храниться только на сервере, а открытый
ключ E, используемый для шифрования, вшивается в код программы.
При первом запуске программа проверяет наличие данного файла DLL в своей папке.
Если его нет, то выполняются следующие действия:
1) Программа генерирует четный сессионный ключ S0, шифрует его открытым
ключом E и отправляет на веб-сервер модулю «encrypted.php».
2) Веб-сервер дешифрует полученное сообщение ключом D и проверяет четность
полученного сессионного ключа S0.
3) Если ключ четный, то веб-сервер шифрует библиотеку M сессионным ключом S0
алгоритмом AES и отправляет программе (сама библиотека M зашифрована методом AES
при помощи ключа Q).
4) Программа получает зашифрованную библиотеку, расшифровывает ее
сессионным S ключом и сохраняет в директорию.
Если файл существует в директории, то при первом и последующих запусках
программы выполняются следующие действия:
1) Программа генерирует нечетный сессионный ключ S1, шифрует его открытым
ключом E и отправляет на веб-сервер модулю «encrypted.php».
2) Веб-сервер дешифрует полученное сообщение ключом D и проверяет четность
полученного сессионного ключа S1.
3) Если ключ нечетный, то веб-сервер с помощью сессионного ключа S1 шифрует
алгоритмом AES ключ от библиотеки Q и отправляет сообщение программе.
4) Программа расшифровывает полученное сообщение при помощи сессионного
ключа S1.
5) В итоге получается ключ AES для расшифровки библиотеки DLL, который не
должен сохраняться на компьютере с запущенной программой.
6) Программа дешифрует библиотеку в защищенной области оперативной памяти и
подключает ее для использования.
7) После остановки программы, расшифрованная библиотека стирается из
оперативной памяти компьютера.
Для более надежной защиты программы необходимо включить также механизм
привязки компьютерной программы к оборудованию. Это можно сделать следующим
образом:
1) Программа вычисляет идентификатор оборудования компьютера ID.
2) Идентификатор ID в зашифрованном виде передается веб-серверу.
3) Веб-сервер дешифрует полученный идентификатор ID и сверяет с ранее
зарегистрированным значением.
4) Если идентификатор ID разрешен, то запуск программы разрешается, иначе
производится попытка смены оборудования.
В процессе реализации разработанного протокола клиентская часть была написана на
языке программирования C# с использованием готовой крипто-библиотеки. Серверная часть
было реализована на языке PHP. Блок-схемы алгоритмов клиентской и серверной частей
приведены соответственно на рис. 2, а и рис. 2, б.
Таким образом, если пользователь решил с демо-версии программы перейти на ее
полную версию (демо-версия, к примеру, может быть программой с урезанным
функционалом), то ему необходимо нажать кнопку «получить лицензию» на сайте
разработчика. Далее ввести свои данные, в том числе логин и пароль для активации
программы. После чего пользователь получает счет для оплаты лицензии. После оплаты
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пользователем счета производится активация путем привязки лицензии к оборудованию.
Если в будущем потребуется сменить оборудование, то в автоматическом либо
полуавтоматическом режиме будет произведена привязка к оборудованию повторно. Однако,
по условию использования программы разработчику необходимо ограничить количество
таких повторных привязок. Например, не чаще, чем 1 раз в сутки либо не более 10 раз в
месяц. Также к одному аккаунту пользователя можно разрешать привязывать сразу
несколько платформ. Например, рабочий компьютер, домашний компьютер и ноутбук. Это
можно разрешать бесплатно в рамках одной лицензии либо требуя дополнительную
стоимость за каждое дополнительное устройство (на усмотрение разработчика).
Кроме того, в защищаемой программе можно реализовать периодическую отправку
запроса серверу. Тогда сервер сможет «следить» за программой и блокировать случаи ее
нелегального использования. Поскольку в случае параллельно работающих программ на
разных платформах одновременно начнут поступать запросы к серверу, то распространение
программы внутри виртуальной машины будет невозможным.
Таким образом, программная реализация позволила создать механизм защиты
наиболее важных участков кода программы, которые располагаются внутри библиотеки
DLL. Данный способ в отличие от существующих позволяет разработчику легко
распространять программное обеспечение через Интернет, не опасаясь возможности
появления нелегальных копий. Кроме того, у разработчика есть возможность следить за
процессом использования предоставленных лицензий, выявлять правонарушения и
блокировать лицензии. Разработчик также может предлагать несколько различных типов
лицензий с различным функционалом программы. Серверная часть позволяет «следить» за
такими действиями пользователя, как запуск программы, создание нового документа,
использование обработчика данных, генерирование отчета и т.п. И блокировать работу
программы в случае ее незаконного использования. Предоставление лицензий через
Интернет обеспечивает пользователю возможность быстро продлить действие лицензии или
заменить одну лицензию на другую.
В дальнейшем авторами планируется разработка более полного защитного комплекса
для разработчиков программного обеспечения.
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ДОСВІД ФРН У БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Анотація: досліджуються питання еволюції та сучасного стану політики ФРН в
сфері боротьби з кіберзлочинністю. Проаналізовано основні фактори впливу на політику
Німеччини в сфері інформаційної безпеки. З метою вироблення рекомендацій для покращення
стану боротьби з кіберзлочинністю в Україні, виявлено сильні та слабкі сторони в
діяльності ФРН у даній сфері.
Ключові слова: кіберзлочинність, ФРН, інформаційна безпека, захист персональних
даних.
Важливими тенденціями сучасного етапу розвитку людства є також інтенсифікація
транскордонних інформаційних потоків, поширення різноманітних способів і засобів
інформаційного обміну, що практично не контролюються державою. За цих умов набувають
поширення нові – інформаційні – загрози та виклики, що вимагають від держав негайного
реагування й застосування нестандартних заходів і рішень.
У зв‘язку з цим пріоритетним питанням «порядку денного» на міжнародному,
регіональному та національному рівнях стає інформаційна безпека. Активну політику в сфері
інформаційної безпеки проводить Німеччина.
Перш за все, мережі та інформаційні системи містять конфіденційні дані та економічно
цінну інформацію, що підвищує стимул для атак. Атаки на інформаційні системи можуть
мати серйозні у національному масштабі наслідки, як то збої у роботі систем комунікацій,
витік конфіденційної інформації.
Проблема полягає у тому, що точно оцінити масштаб фактичних і потенційних збитків
внаслідок порушення мережевої безпеки дуже важко, оскільки по-перше, немає системи
оповіщення, по-друге, атаки спричиняють значну кількість нематеріальних збитків, зокрема
репутаційних, і багато кампаній намагаються не інформувати про такі події, боячись
негативної реклами. До того ж, мережева та інформаційна безпека є динамічною проблемою.
Швидкий технологічний розвиток постійно створює нові виклики і загрози і вимагає нових
рішень.
Німеччина – одна з найбільш розвинутих країн Західної Європи в галузі інформаційної
безпеки. Цякраїна має розвинуту структуру органів, які займаються захистом різних видів
інформації з обмеженимдоступом. Від самого початку створення цієї системи захисту
інформації увага була направлена на захиствід промислового шпигунства й охорону
державних секретів.
Метою нашої роботи є дослідити сильні та слабкі сторони політики ФРН в сфері
боротьби з кібернетичними злочинами та на основі цього зробити рекомендації для України
щодо покращення власної системи боротьби з кіберзлочинністю.
Безпосередньою основою, на якій базується політика ФРН в сфері боротьби з
кіберзлочинністю, є два фактори – законодавче регулювання в цій сфері, а також політика
щодо самої безпеки інформації.
Щодо першого аспекту, то в випадку із кіберзлочинністю важливим є Закон про захист
персональних даних 1991 року, згідно якому персональні дані перебувають під захистом
тільки тоді, коли вони застосовуються в приватному житті й виконують певну громадську чи
економічну функцію життєдіяльності. Зовнішній контроль за забезпеченням захисту
персональних даних здійснює федеральний уповноважений із захисту персональних даних,
якого обирає Бундестаг Німеччини [1].
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Другий аспект стосується безпосередніх технічних основ інформаційної безпеки ФРН.
Так, в інтересах інформаційної безпеки урядом Німеччини в 1993 році створено федеральне
відомство із забезпечення безпеки у сфері інформаційної техніки. До компетенції цього
відомства відноситься, крім технічного захисту інформації, ще й консультації громадян із
питань технічного захисту інформації, а також сертифікація та стандартизація засобів
безпеки. У жовтні 1997 року в Німеччині був прийнятий Акт захисту інформації в
телекомунікаціях (TeleservicesDataProtectionAct), що є частиною положень Федерального
законодавства Німеччини щодо регулювання умов інформації та комунікаційних послуг.
Відповідно до цього документу, «збирання, оброблення та використання інформації
дозволяється лише у випадках, коли це дозволено законом або здійснюється за згодою
користувача обслуговування» [2].
У червні 1999 року міністр економіки і технології проголосив нову політику Німеччини
в галузі криптографії. Ця політика полягала в тому, що федеральний уряд активно підтримує
поширення криптографічних засобів захисту інформації. Крім того, він підтримує
поширення серед громадян Німеччини, приватних підприємців і працівників місцевого
управління знань із питань безпеки інформації. Федеральний уряд Німеччини підтримує
німецьких програмістів, які створюють надійні криптографічні системи захисту
інформації [3].
Вище ми розглянули еволюцію власне німецької політики в сфері боротьби з
кіберзлочинністю. Однак окрім внутрішніх документів, для ФРН актуальними є також
політика ЄС та НАТО в цій сфері. При чому якщо в випадку НАТО питання боротьби проти
кіберзлочинності стало на порядок денний тільки після прийняття Лісабонської стратегії, то
в випадку ЄС для ФРН важливим є загальний курс Євросоюзу в сфері інформаційної
безпеки, при чому вже протягом тривалого часу.
Після того, як в 2001 році Європейською Комісією було представлено перший
документ під назвою «Мережева та інформаційна безпека: європейський політичний підхід»
(NetworkandInformationSecurity: Proposalfor A EuropeanPolicyApproach), в якому окреслено
європейський підхід до проблеми інформаційної безпеки, ФРН будувала свою політику в
сфері боротьби з кіберзлочинністю на основі загальноєвропейських пріоритетів, перелічених
в документі (підвищення обізнаності користувачів щодо можливих загроз під час
користування комунікаційними мережами, створення європейської системи попередження та
інформування про нові загрози, пріоритетне значення розвитку досліджень з проблеми
мережевої та інформаційної безпеки, захист персональних даних, розвиток міжнародного
співробітництва з питань інформаційної безпеки, тощо). 10 березня 2004 року було створено
Європейську
агенцію
з
питань
мережевої
та
інформаційної
безпеки
(EuropeanNetworkandInformationSecurityAgency - ENISA). З цього часу розвиток німецької
політики в сфері інформаційної безпеки відбувався в напрямку тіснішого співробітництва
між країнами ЄС, що виражалося в спільну роботу в рамках ENISA, а також надання
інформації про проблеми в сфері інформаційної безпеки країн-членів ЄС до ENISA та
спільної участі країн-членів в розробці загальноєвропейських директив [4].
За рахунок цього в травні 2007 році Європейською Комісією представлено документ
«На шляху до загальної політики в сфері боротьби з кіберзлочинністю» (Towards a
generalpolicyonthefightagainstcybercrime),
в
якому
дається
визначення
терміну
«кіберзлочинність» та висвітлено основні напрями політики ЄС в сфері боротьби з
кіберзлочинністю.
Згідно з документом, кіберзлочинність - це кримінальні дії, скоєні з використанням
електронних комунікаційних мереж та інформаційних систем або проти таких мереж та
систем. Це поняття включає три категорії злочинів: 1) традиційні форми злочину
(шахрайство та підробки в електронних комунікаційних мережах та інформаційних
системах); 2) публікація протизаконного контенту в електронних медіа (дитяча порнографія,
матеріали із закликами до расової ненависті і т.п.); 3) специфічні злочини в електронних
мережах (атаки на інформаційні системи, хакерство тощо). Характерною рисою
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кіберзлочинів є масовий масштаб та значна географічна відстань між самим злочином і його
наслідками [5].
У березні 2009 року опубліковано Повідомлення Європейської Комісії під назвою
«Захист Європи від широкомасштабних кібер-атак та руйнувань: посилення рівня
підготовленості,
безпеки
та
стійкості»
(ProtectingEuropefromlargescale
cyberattacksanddisruptions: enhancingpreparedness, securityandresilience), в якому визначено основні
виклики/проблеми, які потребують негайного реагування ЄС, а також окреслено основні
заходи, необхідні для посилення безпеки та здатності європейської критичної інформаційної
інфраструктури протистояти зовнішнім впливам [6].
У ФРН основну діяльність щодо боротьби з кіберзлочинністю здійснює Федеральна
кримінальна поліція. У червні 2011 р. офіційно приступив до роботи Національний центр
кіберзахисту (NCAZ). До його завдання входить своєчасне виявлення і запобігання
хакерським атакам, а також координація роботи цілого ряду федеральних відомств у
боротьбі з кіберзлочинністю. Нова структура працює під егідою Федерального відомства по
безпеці у сфері інформаційної техніки (BSI). До роботи центру кіберзахисту підключено
Федеральне відомство по охороні Конституції, Федеральне відомство по захисту населення і
надзвичайним ситуаціям, а також Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA),
Федеральна розвідслужба (BND) і бундесвер [7].
Після гострих дебатів у 2008 р. Конституційний суд ФРН своїм рішенням дозволив
проведення таємних онлайн-обшуків персональних комп‘ютерів підозрюваних у разі
суворого дотримання низки умов. Цей спосіб проведення розслідувань може застосовуватись
лише тоді, коли є «обґрунтовані підозри в наявності загрози встановленому правопорядку»,
перш за все «здоров‘ю, життю і свободі людини». Норма діє також у разі виникнення загрози
основам і власності держави або основам існування людини. Проведення таємних онлайнобшуків допускається тільки із санкції суду.
Допоміжну функцію у процесі проведення оперативно-розшукових заходів шляхом
використання кіберпростору у ФРН виконують інформаційні системи спеціальних служб
NADIS (NachrichtendienstlichesInformationssystem) та поліції INPOL.
Втім, така практика має свої недоліки, які в останні кілька років гостро вдарили по
іміджу ФРН. Спочатку варто згадати інформацію, надану Едвардом Сноуденом щодо того,
що США регулярно прослуховували вищих посадовців ФРН і, власне, регулярно
порушували інформаційну безпеку ФРН. Тим не менше, цей факт завдав для боротьби із
кіберзлочинністю менше шкоди, оскільки лише підтвердив необхідність вдосконалення
політики в вказаній сфері.
Однак в 2011 році розгорівся скандал щодо порушення згадуваного закону про захист
персональних даних 1991 року органами боротьби з кіберзлочинністю. Після того, як
хакерами була зламана програма, що використовується німецькою кримінальною поліцією
для проведення онлайн-обшуків (так званий «бундестроянець»), очевидним став факт таких
порушень. Програма-троянець використовується німецькими слідчими з метою боротьби з
тероризмом і призначена для прослуховування розмов через програми VoIP-телефонії типу
Skype. Однак, як виявилося, вона дозволяє слідчим дистанційно керувати мікрофоном,
відеокамерою і клавіатурою комп'ютерів, за якими здійснюється стеження. Таким чином,
впевнені комп'ютерні експерти, за допомогою програм-шпигунів правоохоронні органи
можуть вести підслуховування і шпигунство через інтернет. А сервер, на який "троянець"
посилає всю інформацію, знаходиться в США, тобто поза юрисдикцією німецьких законів,
повідомила організація [8].
Тобто, ми бачимо, що політика ФРН в сфері боротьби проти кіберзлочинності та
кібертероризму поєднала в собі кілька факторів і має як сильні сторони (активне міжнародне
співробітництво з країнами ЄС, належне законодавче регулювання, наявність окремих
структур для боротьби проти кіберзлочинністю із конкретними повноваженнями, належне
технічне забезпечення політики в даному напрямку, тощо), так і недоліки (вразливість перед
союзниками по НАТО, зокрема США; можливі порушення конфіденційності персональних
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даних та прослуховування власних громадян). На основі цього можемо зробити наступні
висновки для України:
- забезпечення належного рівня підготовки кадрів та інформаційних систем на всіх
рівнях, що передбачає створення та визначення базових можливостей для команд швидкого
реагування та систем реагування на безпекові інциденти; посилення співпраці між
державним і приватним секторами;
- створення системи раннього сповіщення про кіберзагрози;
- зміцнення захисних механізмів для інформаційної інфраструктури, що передбачає
розробку планів реагування на надзвичайні події та організація тренінгів для
широкомасштабного реагування на безпекові інциденти;
- вироблення керівних принципів задляпокращення захищеності інформаційних
систем від стратегічних противників, тощо.
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АЛГОРИТМУ ХЕШУВАННЯ SHA-3
Анотація. Розглядається метод для покращення алгоритму хешування SHA-3
длязабезпечення інформаційної безпеки веб-проектів. Сучасний розвиток засобів
забезпечення безпеки серверів, додатків, баз даних тощо. Будується на виявленні
вразливостей і перекритті їх. Кожен день в області програмних засобів відкриваються нові
«діри», які відкриваються і реалізуються настільки швидко, що настройка безпеки будь-якої
програми складається, практично, в процесі безперервного «латання дірок».
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Національний інститут стандартів і технологій США (National Institute of Standards
and Technology, скорочено NIST) створив конкурс на нову хеш-функцію, названу SHA-3, для
доповнення та подальшої заміни старих функцій: SHA-1 і SHA-2. NIST ініціював розробку
одного або декількох додаткових алгоритмів хешування через відкритий конкурс. Конкурс
завершиться 2 жовтня 2012 року, коли NIST оголосив, що в якості нового стандарту була
обрана хеш-функція Keccak із змінною довжиною виходу 224,256,384 і 512 біт. В основі
Keccak лежить конструкція під назвою Sponge. Дану конструкцію можна подати так (рис. 1).

Рисунок 1
Схема складається з двох етапів:
– Absorbing (вбирання). Вихідне повідомлення M піддається багатораундові
перестановок f.
– Squeezing (отжатие). Висновок получившегося в результаті перестановок значення Z.
Розглянемо для чого потрібні r і c. Для цього потрібно сказати, що хеш-функція
Keccak реалізована таким чином, що функцію перестановки f, застосовувану для кожного
блоку M i , користувач може вибирати самостійно з набору наперед визначених функції :
b = {f-25, f-50, f-100, f-200, f-400, f-800, f-1600}
Для того щоб у вашій реалізації використовувалася наприклад функція f-800,
необхідно вибрати такі r і c, щоб виконувалося рівність r + c = 800. Крім того, змінюючи
значення r і c, ви тим самим змінюєте кількість раундів вашої хеш-функції.
Однак хоча користувач має право вибрати для своєї реалізації будь-яку із
запропонованих авторами функцій, слід відзначити, що в якості стандарту SHA-3 прийнята
тільки функція Keccak-1600 і автори рекомендують користуватися тільки нею. Так як
основні значень для хешів різної довжини автори вибрали наступні параметри:
SHA-224: r = 1156, c = 448 (повернути перші 28 байт результат)
SHA-256: r = 1088, c = 512 (повернути перші 32 байт результат)
SHA-384: r = 832, c = 768 (повернути перші 48 байт результат)
SHA-512: r = 576, c = 1024 (повернути перші 64 байт результат)
А так же функція f, що виконує перемішування внутрішнього стану алгоритму. Стан
(позначимо його A) представляється у вигляді двовимірного масиву 5 X 5, елементами якого
є 64-бітові слова, ініціалізовані нульовими бітами (розмір статку становить 1600 бітів).
Функція f виконує 18 раундів, у кожному з яких проводяться наступні дії (см. рис. 2, номера
на малюнку позначають послідовність операцій):
C[x] = A[x, 0] A[x, 1] A[x, 2] A[x, 3] A[x, 4], x = 0…4;
D[x] = C[x – 1] (С[x + 1] >>> 1), x = 0…4;
A[x, y] = A[x, y] D[x], x = 0…4, y = 0…4;
B[y, 2x + 3y] = A[x, y] >>> r[x, y], x = 0…4, y = 0…4;
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A[x, y] = B[x, y] (~B[x + 1, y] & B[x + 2, y], x = 0…4, y = 0…4,
де: B – тимчасовий масив, аналогічний за структурою масиву стану; C і D – тимчасові
масиви, що містять по 5 64-бітних слів; r – масив, що визначає кількість бітів обертання для
кожного слова стану; x – побітовий комплемент до x; операції з індексами масиву
виконуються по модулю 5 [1, 2, 3].

Рис. 2 – Раунд алгоритму Keccak
Хочу зауважити, що функція f складається з п'яти досить простих оборотних операцій,
її ще не зламали, але немає гарантій, що її не зламають найближчим часом. Я пропоную
замінити f функцію на блоковий шифр AES тільки без ключа.
Для покращення SHA-3 зробимо заміну f функції на такі операції як (SubBytes,
ShiftRows, MixColumns).
Операція SubBytes обробляє кожен байт стану, незалежно виробляючи нелінійну
заміну байтів використовуючи таблицю замін (S-box). Така операція забезпечує нелінійність
алгоритму шифрування. Побудова S-box складається з двох кроків. По-перше, проводиться
взяття зворотного числа в поле Галуа.
По-друге, до кожного байту b з яких складається S-box застосовується наступна
операція:
bi'  b(i4) mod8  b(i5) mod8  b(i6) mod8  b(i7) mod8  ci
де 0  i  8 , і де bi є i-ий біт b, а сi - i-ий біт константи с  6316  99 10  01100011 2
Таким чином, забезпечується захист від атак, заснованих на простих алгебраїчних
властивостях (рис. 3)

.
Рисунок 3

13

Операція ShiftRows працює з рядками State. При цій трансформації рядка стану
циклічно зсуваються на r байт по горизонталі, залежно від номера рядка. Для нульової рядка
r = 0, для першого рядка r = 1 Б і т.д. Таким чином кожна колонка вихідного стану після
застосування процедури ShiftRows складається з байтів з кожної колонки початкового стану.
В операції MixColumns, чотири байти кожної колонки State змішуються, використовуючи
для цього оборотну лінійну трансформацію.
Операція MixColumns обробляє стану по колонках, трактуючи кожну з них як поліном
четвертого ступеня. Над цими поліномами виробляється множення в GF (28 ) по модулю

x 4  1 на фіксований многочлен c( x)  3x 3  x 2  x  2 . Разом з ShiftRows, MixColumns
вносить дифузію в шифр [4,5].
Таким чином замінивши функцію f на раундованое перетворення шифру AES, а саме
(SubBytes, ShiftRows, MixColumns) ми покращимо алгоритм хешування SHA-3 для
забезпечення інформаційної безпеки веб-проектів.
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УЗГОДЖЕННЯ СЕКРЕТНОГО КЛЮЧА З ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ
СТІЙКІСТЮ ШЛЯХОМ ВІДКРИТОГО ОБГОВОРЕННЯ ПО КАНАЛУ З ВІДВОДОМ
Анотація. Проаналізовано сучасні проблеми в сфері управління ключами.
Обгрунтовано застосування концепції відвідного каналу з метою побудови криптографічних
систем на основі криптоподібних протоколів узгодження ключа з
інформаційнотеоретичної стійкістю. Викладено основні підходи щодо практичної побудови
криптоподібних систем захисту інформації на основі концепції відвідного каналу.
1 Криптографічні ключі в сучасних ІКТ
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для виконання своїх функцій
щодо забезпечення інформаційної безпеки широко використовують ключі всіляких
криптографічних перетворень.
Нижче наведені різні типи ключів, які описані в документації по життєвому циклі
ключів (Key lifecycle documentation):
– Signing Keys (ключі для підпису);
– Transport Private Keys (передаваємі закриті ключі);
– Public Keys Used to Verify(відкриті ключі, використані для підтвердження);
– Static Key Agreement Private Keys;
– Digital Signatures (цифрові підписи);
– Static Key Agreement Public Keys;
– Secret Authentication Keys (секретний ключ для аутентифікації);
– Domain Parameters (параметри домена);
– Public Authorization Keys (відкриті ключі для авторизації);
– Initialization Vectors (ініціалізаційні вектори);
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–
–
–
–
–

Long term Data Encrypting Keys;
Shared Secrets (загальні секрети);
Encrypted Keys (ключі шифрування);
Seeds(начальні числа);
Master Keys Used to Derive(мастер-ключі, використані для отримання).

2 Управління ключами шифрування (Encryption Key Management)
Управління ключами - генерація, зберігання, розподіл, знищення, архівування та
використання ключів у відповідності з політикою безпеки.
Управління ключами охоплює широке коло аспектів (математичних, технологічних,
технічних, організаційних тощо).
Наприклад, хороша практика організації управління ключами (NIST) налічує 10
простих необхідних етапів, які гарантують, що ви зможете отримати безпечний доступ до
даних, коли вони вам знадобляться, якщо ви користувалися криптографічними
перетвореннями з використанням ключа.
Ці десять правил допоможуть вам і вашій організації ефективно управляти вашим
ключами, використовуваними для захисту самої конфіденційної інформації. У багатьох
випадках не вдається дешифрувати дані через помилки людей, які керують ключами, але
яким бракує досвіду, щоб прийняти правильне рішення.
3 Проблема узгодження загального ключа
Одна з основних проблем в криптографії - генерація загального секретного ключа
двома сторонами, без попереднього розподілу секретного ключа, при наявності
супротивника, що володіє доступом до каналу зв'язку між цими сторонами (наявність
відвідного каналу - wire-tap channel). В літературі було розглянуто кілька сценаріїв, які
відрізняються припущеннями про можливості противника і про складність
обчислення визначених завдань. Особливий інтерес представляє сценарій узгодження ключа
з інформаційно-теоретичної стійкістю. Всі протоколи узгодження ключа з інформаційнотеоретичної стійкістю (наприклад, що базуються на квантовій криптографії), описані в
літературі, є стійкими при певних припущеннях.
У статті розглядається одна з можливих моделей генерація загального секретного
ключа з інформаційно-теоретичної стійкістю, вперше запропонована в [2,3].
4 Узгодження секретного ключа з інформаційно-теоретичної стійкістю шляхом
відкритого обговорення по каналу з відводом
Криптографічні системи (КС) традиційного типу являють собою сукупність ключової
системи (безлічі припустимих значень ключа і протоколів його розподілу) і деякого
оборотного криптографічного перетворення інформації [4,5].
У криптосистемі такого типу, джерело повідомлень породжує відкритий текст X =
[X1, X2, …, XM]. Джерело ключа генерує секретний ключ Z = [Z1, Z2, …, ZK]. Ключ
надходить у шифратор і по захищеному каналі передається до дешифратора.
Шифратор утворить криптограму Y = [Y1, Y2, …, YN], як функцію X і Z, тобто Y =
EZ(X), де EZ - функція шифрування (криптографічного перетворення) відкритого тексту X у
криптограму Y. Конкретний вид функції E задається ключем Z.
Дешифратор виконує зворотне перетворення X = DZ(Y), де DZ – функція, що із
криптограми Y дозволяє одержати відкритий текст X. Конкретний вид функції D
визначається ключем Z.
Криптоаналітик бачить тільки криптограму Y і створює оцінку X' відкритого тексту X
і (чи) оцінку Z' секретного ключа Z. Відповідно до правила Керкгоффа, криптоаналітику
відомі всі деталі процесів шифрування і розшифрування, крім X і Z.
Під атакою на криптосистему розуміється спроба розкриття цієї криптосистеми. Під
стійкістю криптосистеми розуміється здатність протистояти всіляким атакам на неї. Поняття
стійкості є центральним поняттям для криптографії.
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На практиці застосовуються криптосистеми з умовною стійкістю, стійкість яких
визначається лише складністю рішення тих чи інших математичних задач, а тому залежить
від успіхів у математиці й обчислювальній техніці та ресурсів аналітика. До того ж усі
проблеми з розподілом ключів, як і в шифру Вернама, теж мають місце. Більш того,
складність і громіздкість систем керування ключами стали стримуючим фактором розвитку
захищених інформаційних технологій.
Таким чином, розглянувши основні аспекти сучасної криптології, можна визначити,
що незважаючи на отримані К. Шенноном ще в 1949 р. результати, існує проблема створення
криптосистем, що є одночасно і доказово стійкими і практично прийнятними. Найбільш
бажаним типом стійкості шифру є ідеальна стійкість, однак її досягнення можливе лише у
випадку, якщо довжина секретного ключа не менше довжини відкритого тексту, що
нездійсненно практично у всіх додатках навіть для сучасних телекомунікаційних систем.
Тому, більшість використовуваних у даний час криптосистем засновано:
а) на моделі шеннонівського шифру, але при використанні короткого секретного
ключа;
б) на ідеї Діффі і Хеллмана про побудову криптосистем, не потребуючих передачі
секретного ключа (шифри з відкритими ключами).
Такі системи не мають інформаційно-теоретичної безумовної стійкістю, їхня стійкість
обчислювальна, заснована на складності рішення деякої обчислювальної задачі.
Таким чином, проблема створення практичної КС із безумовною стійкістю
залишається невирішеної.
У 1975 році була опублікована робота А. Вайнера [6], результати якої пізніше були
узагальнені Чисаром і Кернером [7] та В. Коржіком [8] і яка поклала початок принципово
новому підходу до криптографії, як науці про методи перетворення інформації з метою її
захисту. У роботах розглянута концепція відвідного каналу, що дозволяє захищати
повідомлення з інформаційно-теоретичною стійкістю.
На відміну від шеннонівського безумовно стійкого шифру, що побудований на
припущенні, що в КС використовуються вільні від помилок канали зв'язку (тобто
криптоаналітик і законний одержувач мають однаковий зашифрований текст), у моделі
Вайнера була розглянута модель так називаного погіршеного широкомовного каналу з одним
входом і двома виходами, що заснована на більш реалістичному припущенні, що передача
сигналу по реальних каналах зв'язку піддається впливу шумів, тобто, отримані сигнали в
одержувача і підслухувача не ідентичні переданому сигналу і статистично незалежні.
Розглянуто умови побудови безумовно стійких КС для випадку, коли шум у каналі
криптоаналітика більш сильний. Показано, що тоді він не здатний зробити достовірне
рішення щодо переданого повідомлення, у той час як законний одержувач таке рішення
зробити може. Отже, за таких умов, тобто коли канал аналітика гірше каналу законного
одержувача, можливо здійснити секретну передачу інформації, незалежно від
обчислювальної потужності аналітика і його трудовитрат. У цьому напрямку проблема
створення КС із безумовною стійкістю була істотно просунута вперед.
Однак у більшості криптографічних сценаріїв нереалістично і досить небезпечно
припускати, що канал аналітика гірше ніж канал законного одержувача.
Спроба піти від зазначеного припущення була почата У. Маурером [9] . Однак
одержувана в цьому випадку криптосистема, власне кажучи, вирішує задачу дистанційного
(по каналу зв'язку) обміну ключами.
Тому із розвитком теорії Вайнера, Чиссара-Кернера, В. Коржика, а так само Маурера,
проблема створення практичної КС із безумовною стійкістю для широкого застосування в
цілому залишається, як і раніше, невирішеною.
У методі Маурера [9] використовуються ідеї Вайнера про побудову КС із безумовною
стійкістю на основі статистичної незалежності каналів одержання інформації законним і
незаконним користувачами.
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Однак, найбільш близьким по суті, що представляється є криптографічна система,
заснована на інформаційній різниці, а більш точно, - криптографічна система для здійснення
методу генерації секретного ключа шифрування, заснованого на використанні розходжень,
що виникають між прийнятими версіями законного одержувача і підслуховувача однієї і тієї
ж переданої випадкової послідовності чисел, обумовлених розходженнями шумів у
відповідних каналах передачі, навіть, коли канал підслухувача краще (тобто менш
спотворений) чим канал законного одержувача. Згодом такий секретний ключ шифрування
може використовуватися для зашифрування і дешифрування повідомлень методом
безумовно стійкого одноразового блокнота, згаданого вище (шифр Вернама).
Недоліком такої криптосистеми, на відміну від пропонуємого підходу [2,3] є те, що по
суті це система первісної генерації з безумовною стійкістю двома учасниками загального
секретного ключа, щодо якого підслухувач має лише незначну кількість інформації, що у
наслідку використовується:
або для КС з умовною стійкістю;
або для КС із безумовною стійкістю типу шифру Вернама (КС шеннонівського типу).
Таким чином, проблема побудови практичної КС із безумовною стійкістю, як і
раніше, залишається відкритої.
Метод криптокодових ключів відноситься до області криптографічних систем і може
бути використаний для передачі інформації з безумовною стійкістю від відправника до
одержувача по відкритих каналах зв'язку, до яких має доступ підслуховувач, а також для
розподілу секретних ключів по таких каналах з подальшим їх використанням у звичайних
криптосистемах.
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ГЕНЕРАЦІЯ ВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ІМОВІРНІСНОГО
КОДУВАННЯ В СУМІЖНИХ КЛАСАХ ЛІНІЙНОГО СИСТЕМАТИЧНОГО КОДУ
Анотація. Надійність криптографічних систем залежить від якості випадкових
послідовностей (ключа), які використовуються в процесі відповідних перетворень.
Отримання випадкових послідовностей, криптографічна якість яких є достатньою для
ефективного функціонування криптографічних систем є складною технічною і науковою
задачею. Досліджено шляхи отримання якісних випадкових послідовностей у
шеннонівському розумінні на основі імовірнісного кодування в суміжних класах лінійного
систематичного коду.
Для багатьох технічних систем, наукових досліджень потрібні істинно випадкові
послідовності (ВП), які задовольняють при цьому певним критеріям випадковості [1]. Перш
за все це відноситься до криптографічних систем, що володіють ідеальною стійкістю [2].
Шляхи та методи покращення інформаційних та статистичних властивостей ВП ґрунтуються
як на технічних (технологічних) підходах, так і на інформаційно-теоретичних.
Техніко-технологічні методи дозволяють одержати ВП необхідної для сучасних КС
криптографічної якості шляхом суттєвого ускладнення технічній реалізації засобів генерації
ВП [3-5]. Математичні методи засновані на інформаційно-статистичному перетворенні
вихідних ВП (метод Вазирані, алгоритми Елаєса, фон Неймана, Рябко), вимагають великих
обсягів пам'яті (2n), складних алгебраїчних обчислень, що часом не дозволяє здійснити їх
технічну реалізацію [6-8]. Методи криптоподібних перетворень, засновані на використанні
однобічних функцій, базуються на недоведеній складності задачі звертання цих однобічних
функцій і потенційно може привести до зниження стійкості КС та всієї СЗІ в цілому [9].
Проведений аналіз указує на необхідність дослідження та розробки нових методів, що
дозволяють будувати, з одного боку, ефективні, а з іншого – практично прийнятні засоби
генерації ВП для КС. Одним з таких методів є Метод кодової генерації випадкових
послідовностей (КГВП) [10-12].
В статті обґрунтувано і викладено сутність методу КГВП, конструктивних основ його
реалізації і результати програмно-апаратної реалізації засобів КГВП для проведення
подальших досліджень.
Сутність методу КГВП полягає в наступному.
У відомій концепції каналу з витоком – «wire-tap channel - WTC» уперше була
розглянута модель бесключевої криптосистеми з випадковим надлишковим кодуванням
інформаційних векторів у суміжних класах систематичних (n, n–k)-коду V [13]. Механізм
кодування має іншу назву – імовірнісно-криптографічне перетворення (ІКП). У результаті
ІКП в асимптотиці (тобто коли n  ) можлива надійна передача секретної інформації від
джерела до одержувача, при який інформація про джерело в каналі витоку для
криптоаналітика стає рівною нулю. Це значить, що в аналізованій криптограмі (двійкової
послідовності) ентропія на біт джерела прагне до одиниці. З погляду генерації ВП така
криптограма задовольняє усім вимогам до ідеальної ВП.
Згідно основних положень WTC досягнути максимуму невизначеності в каналі витоку
при максимальній швидкості передачі інформації в основному каналі можна за умови:
0  R  1,

0  d  1,

Rd  h ( pw ),

(1)

де R - швидкість передачі інформаційних векторів (R = k/n), d – невизначеність у
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каналі витоку; h(pw)=  pwlog pw  (1 pw)log(1 pw) – ентропійна функція; pw – імовірність
помилки в каналі витоку.
При дотриманні цих умов (1), замінивши в моделі WTC джерело інформації на ГВП із
слабкими, з погляду криптографії, властивостями, реалізувавши ІКП і штучно задавши
гіпотетичний канал витоку, одержимо модель нового методу генерації ВП, який і отримав
назву методу КГВП. Модель методу КГВП представлена на рис. 1.
Стохастичний
кодер 
Джерело
(ПГВП-1)

Кодова
книга

Sk

Канал
витоку
 (Sk,Tn-k)

Tn-k



Yn

Еn
ПГВП-3

ПГВП-2

Рисунок 1 – Модель кодового генератора випадкових послідовностей

Випадкові послідовності на виході пристрою КГВП будуть мати ідеальні (в
асимптотиці) криптографічні властивості, що і є необхідним результатом.
Механізм ІКП полягає в перетворенні трьох вихідних ВП від ПГВП-1, ПГВП-2, ПГВП3 з незадовільними ІСВ у суміжних класах деякого систематичного (n, n–k)-коду V. При
цьому, у термінах моделі каналу з витоком ПГВП-1 і ПГВП-2 беруть участь у виборі
векторів зі спектра суміжних класів, що відповідає кодовой книзі С, яка представляє собою
безліч підмножин Сi, i = 1, 2, ..., M, тобто
M

C   Ci ,
i 1

Ci  C j   ,

i  j,

де М – число інформаційних векторів S довжини k на вході кодової книги.
Вектори S розмірності k від ПГВП-1 визначають вибір номера суміжного класу i, а
вектори T розмірності (n–k) від ПГВП-2 – випадковий вибір кодового слова j у суміжному
класі i. Вектор ПГВП-3 здійснює перехід обраних кодових слів між суміжними класами
шляхом побітного підсумовування за mod2 вихідних векторів ПГВП-3 і обраних за
допомогою ПГВП-1 і ПГВП-2 кодових слів. Розподіл імовірностей результуючих кодових
слів буде прагнути до рівномірного, що і потрібно виконати. Отже, ІСВ результуючої
послідовності будуть вище в порівнянні з виходами ПГВП. Ефективність ІКП визначається
властивостями використовуваного коду і ІСВ первинних ГВП.
Через експонентну складність реалізації ІКП на основі кодової книги (потрібно 2 n nмірних елементів пам'яті тільки для збереження кодових слів), синтезовано алгоритм
конструктивної реалізації методу КГВП із лінійною складністю. Розроблений алгоритм
заснований на застосуванні систематичного (n, n–k)-коду V і (n, k)-коду Q таких, що
V  Q  V n , V  Q={O}, де V n – простір векторів розмірності n;  – побітна сума по mod 2 nмірних cлів кодів V і Q;  – перетинання множин V і Q; {O} – підмножина, що містить
нульовий вектор.
Вектора випадкової послідовності на виході стохастичного кодера для даного
алгоритму, мають вид:
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X ijn  Qi  V j  Sik GQ  t nk  GV ,

(2)

де Qi – i-те слово коду Q; Vj – j-те кодове слово коду V; Sik , i  1, 2, ..., 2 k – інформаційний
блок на вході кодера; GV і GQ – матриці, що породжують коди V і Q; t jnk , j  1, 2, ..., 2 nk –
вихідний вектор довжини n - k від ПГВП-2.
Завдання матриць, що породжують коди, у канонічному виді спрощує кодування.
Вираз (2) приймає вид
(3)
X ijn  (O n k ,S k )  (t n k , c k )  (t n k ,S k  c k ),
де c k – вектор перевірочних символів коду V.
Результуючий вектор КГВП з урахуванням (2.4) визначається виразом
Y n  (O n  k  t n  k  e n  k , S k  c k  e k ) ,
nk

(4)

де e , e складені елементи вихідного вектора ПГВП-3.
Розроблені метод і алгоритм припускає генерацію ВП без конструктивних змін ПГВП
(вираз (4)), що є вигідним для практичного використання. Розроблений алгоритм дозволяє
здійснювати різні реалізації методу: апаратну і програмно-апаратну реалізацію КГВП із
використанням трьох і одного ПГВП.
Розробивши метод КГВП і підходи до його реалізації, ми зіштовхуємося з
необхідністю по-перше, оцінки їх ефективності, а по-друге, уміння урахування параметрів
кодів для реалізації методу.
У [13] отримані результати по теоретичній оцінки ефективності методу КГВП. Для
цього введені показники, що несуть інформацію про стійкість КС при використанні ВП в
якості ключа, до них відносяться: ентропія Н, що характеризує непередбачуваність елементів
ВП; надмірність, що характеризує наявність дефектів у ВП.
Для випадку бернуллієвських джерел випадковості оцінка ефективності методу КГВП
отримана теоретичним шляхом [14].
Разом з тим важливими є дослідження ефективності методу КГВП на основі
експерименту, в тому числі тестових іспитів. Для цього розроблено експериментальний
стенд (ЕС), що дозволяє: здійснювати введення послідовностей з реального ПГВП у
комп'ютер; програмну реалізацію різних методів перетворень ВП; статистичне оцінювання
криптографічних властивостей ВП.
Основними елементами ЕС є апаратна і програмна частина. Апаратна частина являє
собою двосторонню друковану плату із захисним покриттям (плівкове або спеціальним
лаком) з вирізом під стандартний слот шини розширення (ISI слот) ПЕОМ типу IBM PС і
сумісних з ними. Плата підключається до системного блоку ПЕОМ. Управління роботою
плати здійснюється програмно. Плата складається з вузла генератора випадкових
послідовностей, власне ПГВП і вузла сполучення (УС) ПГВП з ПЕОМ.
Вузол генерації випадкових послідовностей призначений для генерації безперервній
послідовності випадкових імпульсів. До його складу входять: джерело випадковості
(шумовий діод 2Г 401В), підсилювач обмежувач, схема формування імпульсів випадкової
послідовності, схема опитування, схема формування імпульсів вихідний послідовності.
Вузол сполучення ГВП з ПЕОМ призначений для введення восьмирозрядним випадкової
послідовності від апаратного ГВП на шину даних ПЕОМ під управлінням програмної
частини генератора. До складу вузла сполучення ПГВП з ПЕОМ входять: дешифратор
адреси, вихідний тригер "прапора", лічильник, регістр зсуву, вихідний регістр, буферні
елементи, дільник тактової частоти.
Програмна частина стенда складається з чотирьох основних модулів: модуль
генератора випадкових послідовностей, модуля КГВП, модуля статистичних тестів, модуля
управління та обробки експериментальних даних (МУ і ОЕД). Програмна частина виконана у
вигляді набору об'єктів на мові програмування Objekt Pascal в середовищі програмування
Delphi (розробка Borland).
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Кожен об'єкт реалізує відповідний набір функціональних можливостей і забезпечений
стандартним інтерфейсом для взаємодії з іншими об'єктами програмної частини. Ієрархічна
структура елементів використовує переваги об'єктно-орієнтованого програмування та
забезпечує достатню гнучкість при використанні як окремих об'єктів, так і побудови нових.
Модуль генераторів випадкових послідовностей містить два кінцевих об'єкта: об'єкт
фізичного генератора випадкових послідовностей інкапсулюючих інтерфейс плати ГСП з
комп'ютером і об'єкт генератора, вихідна послідовність якого записується у вигляді файла на
диск (це так звані віртуальні ГСП).
Модуль КГВП здійснює перетворення вихідних випадкових послідовностей (від
віртуальних ГСП) шляхом випадкового кодування в суміжних класах (n,n-k) -коду V.
Модуль статистичних тестів (СТ) створюється таким чином, що можна здійснювати
одночасну перевірку статистичних характеристик випадкових послідовностей одержуваних
від ПГВП і КГВП. Він складається з простих статистичних тестів, що виявляють окремі
статистичні дефекти і універсальних інформаційних тестів, що дають інформацію про
стійкості СЗІ при використанні ГСП в якості засобу генерації ключа. Модуль управління та
обробки експериментальних даних (МУ і ОЕД) визначає правила перетворення вихідних
послідовностей, здійснює регулювання якості вихідних послідовностей шляхом зміни
швидкості, визначає тип коду для КГСП, тип тестів аналізують якість СП.
В подальшому на основі створеного інструментарію будуть проведені дослідження з
оцінки ефективності методу кодової генерації випадкових послідовностей та супутніх питань
(вибору коду, оптимізації параметрів кодів тощо).
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В НОВУ ЕПОХУ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ
Анотація. Інформаційні ресурси сьогодні все більше віртуалізуються і, як наслідок,
виходять за межі підприємств у міру того, як організації звертаються до нових
інформаційних технологій. Тому моніторинг і захист віртуалізованих ресурсів вимагають
розширення можливостей існуючих процедур та інструментів управління і забезпечення
інформаційної безпеки. ІТ-керівники змушені створювати і впроваджувати нові стратегії
захисту, а також здійснювати безперервну переоцінку і тестування існуючої
інфраструктури безпеки.
1 Проблема інформаційної безпеки віртуального інформаційного середовища
Віртуалізація заволоділа центрами обробки даних і швидко виходить за рамки
серверів, забезпечуючи подальшу асиміляцію корпоративної інфраструктури, включаючи
системи зберігання даних, мережеве обладнання тощо. В результаті створюється гнучке
середовище, в умовах якого можливе швидке призначення та міграція ІТ-служб. Але при
цьому гнучкість, що лежить в основі віртуалізації, виводить на перший план проблему
управління середовищем, яке передбачає автоматичне виділення і міграцію віртуалізованих
ресурсів, а в першу чергу проблему управління інформаційною безпекою (СУІБ) і проблему
побудови системи інформаційної безпеки (СІБ).
Без належного всебічного планування феномен «безладне розростання парку
віртуальних машин», що припускає таке розповсюдження віртуальних машин, при якому
утруднюється відстеження і управління всіма логічними ресурсами в інфраструктурі, стає
головним болем для організаторів ІБ. ІТ-фахівці можуть володіти недостатньою інформацією
про те, які ресурси необхідно захищати, що створює проломи та потенційні загрози, якими
можу скористатися зловмисники. Стає зрозуміло, чому згідно з останнім опитуванням ІТкерівників, проведеним IDG Research, близько 40 відсотків респондентів, які впроваджують
рішення віртуалізації, проявляють заклопотаність проблемами інформаційної безпеки [1].
Багато організацій також використовують технології віртуалізації в якості
стимуляторів для забезпечення більш гнучкої захисту в хмарному середовищі. Це ще більше
підвищує ставки, особливо в середовищах з підтримкою декількох користувачів, оскільки
організаціям доводиться турбуватися не тільки про власні засоби безпеки, але також і про те,
як захистити свої ресурси від несанкціонованого доступу, який стає можливим унаслідок
слабкої захисту з боку постачальників послуг або інших користувачів, що мають доступ до
хмарних ресурсів.
При цьому названі проблеми навряд чи зупинять процес впровадження компаніями
технологій віртуалізації. Це підтверджується опитуванням, проведеним журналом
Computerworld в 2014 р. 82 % респондентів приписують віртуалізації важливу роль у
створенні конкурентної переваги компаній [2].
2 Стратегії управління ризиками ІБ у ВІС
Розуміння ризиків для інформаційної безпеки у віртуальному інформаційному
середовищі (ВІС), а також відмінностей віртуального середовища від традиційної фізичної є
обов'язковою умовою для повної реалізації переваг віртуалізації.
Потенційні переваги віртуалізації величезні, проте не можна забувати і про підводні
камені, що очікують користувачів, які переходять з фізичної на віртуальну інфраструктуру.
По-перше, забезпечити захист всіх вразливих областей центру обробки даних у віртуальному
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середовищі набагато складніше, ніж у фізичній. Архітектура захисту віртуального
середовища припускає моніторинг таких основних компонентів (Рис. 1):
- Мережева інфраструктура;
- Хост-сервери;
- Інструменти віртуалізації, включаючи гіпервизор, операційні системи,
корпоративні та веб-додатки;
- Інфраструктура віртуального робочого столу;
- Трафік віртуальних машин, трафік мобільних даних, трафік між віртуальними
машинами.

Рисунок 1 – Основні компоненти для захисту в віртуальному середовищі
Автоматизовані процедури моніторингу відповідності політикам в інфраструктурі
фізичного і віртуального центру обробки даних забезпечують захист і можуть у буквальному
сенсі усунути необхідність в установці спеціальних виправлень і реагуванні на сигнали
тривоги.
Інструменти безпеки, які завжди захищали традиційну фізичне середовище, повинні
адаптуватися та інтегруватися з новим віртуалізованим середовищем.
Система забезпечення захисту віртуального середовища повинна будуватися на
реалізації політик:
- прозорості;
- керованості;
- зонуванні;
- сегментації.
Найбільш важливе - забезпечення захисту всього життєвого циклу віртуальних
машин. Наприклад, при створенні образу віртуальної машини необхідно бути впевненим у
його відповідності локальним політикам безпеки, в тому, що його функціонал обмежений
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адміністратором і в тому, що використовуються необхідні інструменти для установки
виправлень.
3 Загрози в віртуальному середовищі
Стандартні засоби управління безпекою мережі, такі як брандмауери та системи
захисту від вторгнень, відстежують пакети даних, що передаються по мережі. Однак ці
засоби не здатні відслідковувати або блокувати віртуальні машини, що підключені до
мережі.
Віртуалізація дозволяє створити величезну мережу, що включає два рівня. Дані
переміщаються не стільки в фізичної, скільки в логічній мережі, і тому традиційних
показників та аспектів недостатньо.
Раніше після переміщення фізичного сервера в іншу групу передача даних буквально
здійснювалася по інших проводах, тоді як тепер переміщення в іншу групу виконується в
рамках внесення змін у політику. Всі операції носять абстрактний характер.
Ще одна важлива відмінність - феномен «безладного розростання парку віртуальних
машин».
Багато хто помилково вважають, що в віртуалізованому середовищі одна віртуальна
машина зі збоєм ніяк не впливає на роботу інших машин, а також фізичних серверів, на базі
яких ці машини працюють.
Якщо справа стосується монітора віртуальної машини (VMM), його збій негативно
вплине не тільки на фізичний сервер і монітор віртуальної машини, а й на віртуальні машини
наступного рівня. В цьому випадку в наявності ефект розгалуження.
В хмарному середовищі такий ефект розгалуження призводить в ще більше
замішання, оскільки в багатьох хмарних архітектурах кілька бізнес-підрозділів, а іноді навіть
і кілька підприємств використовують загальні багатокористувацькі ресурси. За словами Де
Клерка, найжахливішим у випадку з багатокористувацької середовищем є те, що проблема
безпеки, що виникла у віртуальній інфраструктурі одного підприємства, надає потенційно
негативний вплив на критично важливі програми інших підприємств.
Багато підприємств особливо стурбовані проблемою профілювання популярних
додатків Web 2.0 та соціальних мереж. Навіть якщо такі програми використовуються для
виконання легітимних бізнес-задач, зберігається висока ймовірність шкідливих атак, тому
так необхідна можливість повного відстеження стану безпеки віртуалізованих ресурсів.
Віртуалізовані ресурси, як і фізичні ресурси, схильні до тих же загроз, таких як черв'яки,
розподілена атака типу «відмова в обслуговуванні», віруси і т. д.
В найгіршому випадку пакет програм руткіт, що працює на базі віртуальних машин,
встановлює шкідливий монітор VMM або гіпервизор з прямим доступом до обладнання,
який заволодіває цим обладнанням і переміщує оригінальну операційну систему на
віртуальну машину, яка продовжує працювати, «не відаючи» про навислу загрозу.
Ще однією проблемою є зростаюче розмаїття пристроїв, за роботу яких несуть
відповідальність ІТ-організації. Багато з цих пристроїв з'являються в рамках політик BYOD
та належать співробітникам, а не підприємствам. Природно, що такі пристрої
використовуються як в ділових, так і в особистих цілях. Щоб співробітники могли з
однаковою ефективністю працювати і в офісі, і в дорозі, і у себе вдома, організації все
частіше вдаються до віртуалізації настільних комп'ютерів.
Таким чином, важливі інструменти інформаційної безпеки в ВІС будуть лежати в
наступній площині:
1. Необхідно видаляти всі екземпляри образу віртуальних машин, які більше не
використовується. В іншому випадку вони будуть продовжувати функціонувати в дискових
системах і хмарних службах.
2. Необхідно забезпечити захист образів віртуальних машин, які більше не
використовуються, але містять важливі дані. Якщо організація втрачає з уваги ці образи, а не

24

оновлювати і не встановлюючи на них виправлення автоматично, у них інформація може
бути піддана ризику.
3. Використовувати функцію установки виправлень на віртуальних машинах для
вирішення можливих проблем управління виправленнями, які можуть виникнути у зв'язку з
змінами на віртуальних машинах і/або збоєм сервера/віртуальної машини.
4. В віртуалізованому середовищі повинні бути розгорнуті системи запобігання
вторгнень, що дозволяють ізолювати віртуальні ресурси і перевіряти безпеку потоків трафіку
в рамках віртуалізованої та фізичної інфраструктури мережі центру обробки даних.
5. Для ІБ в віртуалізованому середовищі повинні бути сформульовані та реалізовані
загальнометодологічні заходи з створення і системи управління інформаційної безпеки
відповідної спрямованості.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ КОНТРАСТУ БЛОКІВ В МЕЖАХ ЗОННОГО МЕТОДА
СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ
Анотація. Розглянута задача класифікації пікселів растрового заображенняконтейнера, яка виникає в ході реалізації деяких методів стеганографічного приховування
даних. Класифікація полягає у визначенні в блоках зображення зон, які мають однорідні
значення яскравості та віднесенні пікселів зображення до відповідних зон. Описані підходи
до практичної реалізації такої класифікації.
Одним з ефективних напрямків забезпечення інформаційної безпеки виступає цифрова
стеганографія, яка дозволяє приховувати факт наявності інформації, що захищається у
відкритому інформаційному контейнері. Стеганосистеми активно використовуються для
вирішення таких задач як захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу,
подолання систем моніторингу та керування мережними ресурсами, захист авторського
права на інтелектуальну власність, створення прихованих каналів передачі інформації,
тощо [1].
В даній роботі дослідженню підлягає часто використовуваний на практиці
стеганографічний метод Дармстедтера-Делейгла-Квісквотера-Макка [1], [2] (далі метод
ДДКМ), який виконує приховування даних в просторову область растрового зображення.
Одним з важливих етапів цього методу є класифікація пікселів кожного блока зображенняконтейнера на зони з приблизно однорідними значеннями яскравості. Така класифікація
враховує особливості блока, які є істотними з точки зору якості стеганографічного
приховування даних. При класифікації метод ДДКМ рекомендує виділяти три типи
контрасту в блоках зображення: різко виражений контраст (дві зони з помітним стрибком
яскравості); поступовий контраст (дві однорідні зони розділені ділянкою з поступовою
зміною яскравості); шумовий або нечіткий контраст (з яскравістю пікселів, розподіленою як
випадковий шум).
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Складність такої класифікації обумовлена тим, що зони не обов‘язково повинні біти
утвореними сусідніми пікселями блока зображення, а можуть бути фрагментовані по блоку.
Враховуючи це, аналіз блоку виконується за допомогою функції F(i), що являє собою
відповідність відсортованих за зростанням значення яскравостей пікселів блоку та номерів
пікселів. Тип контрасту блока визначається шляхом аналізу крутизни функції F(i), яку
позначимо як S(i). Нехай Smax – максимальна крутизна функції F при i = α. Якщо Smax нижче
визначеного порога крутизни T1, вважається, що блок має шумовий контраст. Якщо Smax
перевищує поріг T1, блок має або поступовий, або різко виражений контраст. В цьому
випадку додатково визначають параметри β+ та β– – індекси в найближчих околицях точки α
(зліва та справа), які задовольняють нерівностям:
(

S(α) – S(β+) > T2 та S(α) – S(β–) > T2

(1)

де T2 – другий визначений поріг крутизни функції.
Якщо контраст різко виражений, то β+ ≈ α та β– ≈ α. Якщо контраст поступовий, то
інтервал [β+, β-] представляє собою перехідну зону поступового контрасту.
Класифікація пікселів p(x, y) на дві зони визначається наступними правилами. 1) Для
поступового і різко вираженого контрастів: якщо p(x, y) ≤ F(β–), то піксель p(x, y) належить
до зони 1; якщо p(x, y) ≥ F(β+), то піксель p(x, y) належить до зони 2; якщо F(β-) < p(x, y) <
F(β+), то піксель p(x, y) належить до перехідної зони. 2) Для шумового контрасту пікселі
розподіляють на дві зони однакового розміру: якщо p(x, y) < F(N2/2), то піксель p(x, y)
належить до зони 1; якщо p(x, y) > F(N2/2), то піксель p(x, y) належить до зони 2.
Результати програмної реалізації зонної класифікації [3] показали, що існують
складнощі при встановленні типу контрастності, які полягають у визначенні значень порогів
Т1 та Т2. Відповідно до результатів досліджень, пропонується підхід до визначення типу
контрасту (налаштування коефіцієнтів Т1 та Т2), шляхом введення корекції в послідовність
дій реалізації методу ДДКМ. Корекція відбувається за допомогою експерта в якості якого
виступає користувач програмного забезпечення, що реалізує метод ДДКМ. Експерт повинен
визначити, до якого типу контрасту відноситься кожен піксель зображення. Програмна
реалізація за визначеним методом пропонує тип контрасту. Якщо експерт погоджується з
запропонованим типом контрастності, то значення порогів Т1 та Т2 залишається незмінним,
інакше експерт самостійно визначає тип контрасту, а програмна реалізація змінює значення
порогів. Сукупність дій по налаштуванню коефіцієнтів Т1 та Т2 представлено в табл.. 1.
Таблиця 1
Визначено методом
Різко виражений
Різко виражений
Перехідний
Перехідний
Шумовий
Шумовий

Тип контрасту
Визначено користувачем
Шумовий
Перехідний
Шумовий
Різко виражений
Перехідний, різко виражений
Різко виражений

Дія
Т1++
Т2++
Т1++
Т2-Т1-Т2--

В межах даної роботи виконана програмна реалізації зонної класифікації пікселів в
блоках розміром 8х8 для методу ДДКМ. Реалізація обумовлює наступну послідовність етапів
обробки інформації. Значення яскравості пікселів блоку (по окремій колірній складові)
підлягали сортуванню в порядку збільшення. Відсортовані значення інтерпретувалися як
зростаюча функція F(i). Далі з функції F(i) для кожного її значення було отримано крутизну
S(i). Крутизна S(i) визначалась як різниця між значенням в попередній точці S(i–1) та
значенням в поточній точці S(i). Отримані значення крутизни підлягали згладжуванню.
Після цього зі всього набору значень крутизни було знайдено максимальне значення Smax,
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індекс максимального значення і визначав параметр α. Отримані результати підлягали
обробці для визначення типу контрасту.
В роботі була досліджена задача класифікації пікселів зображення для віднесення їх
до окремих контрастних зон, яка є одним з етапів методів стеганографічного приховування
даних. Визначена проблема практичної реалізації такої класифікації, яка обумовлена
фрагментованістью зон в межах блоків зображення. Описано підхід до класифікації, базований
на аналізі інтегральної функції, що описує значення пікселів блоку в окремій колірній
складові.
Література
1. Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. Компьютерная стеганография / Г.Ф. Конахович,
А.Ю. Пузыренко. – К.: МК-Пресс, 2006. – 288 с.
2. Губич О.В. Реалізація зонної класифікації пікселів зображення-контейнера при
стеганографічному приховуванні даних / О.В. Губич, К.В. Защолкін // Матеріали
Міжнародної науково-технічної конференції ―Сучасні інформаційні технології, MIT-2014‖. –
Одеса, 2014. – С. 17 – 18
3. Защолкін К.В. Програмна реалізація зонної класифікації при стеганографічному
вбудовуванні даних / К.В. Защолкін, О.В. Губич // Праці міжнародної науково-практичної
конференції ―Інтелектуальні технології в системному програмуванні‖. – Хмельницький,
2014. – С. 279 – 280.
УДК 004.056.53

Гуриненко В.О.
ОНАЗ ім. О.С.Попова
macintosh@mail.ua
Науковий керівник  д.т.н., Горицький В.М.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ГЕНЕРАЦІЇ КЛЮЧІВ ШИФРУВАННЯ
НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ВІДВІДНОГО КАНАЛУ
Анотація. Розглядається можливість розробки системи генерації ключів
шифрування, за допомогою методів, що виключають отримання інформації третьою
стороною за допомогою відвідного каналу.
Найважливішою складовою частиною систем захисту інформації є криптографічні
системи (КС), роль яких завдяки інтенсивному розвитку інформаційних технологій і успіхам
криптографії постійно зростає. Криптографічні системи являють собою сукупність ключової
системи (множини припустимих значень ключа і протоколів застосування
криптоперетворень) і самого криптографічного перетворення на основі деяких обернених
перетворень інформації [1]. Вид ключової системи і криптоперетворень визначають основні
властивості криптосистем і, як наслідок, – ефективність функціонування систем захисту
інформації.
Центральним поняттям для криптографії і криптографічних систем є стійкість, під
якою розуміють здатність криптосистеми протистояти всіляким атакам на неї [2, 3].
Необхідною умовою ефективності рішення задач захисту інформації, а значить, і якості
систем, у яких ця інформація захищається (системи захисту інформації (СЗІ), спеціальні
телекомунікаційні системи (СТКС)), є стійкість застосовуваних у них криптосистем.
Сьогодні телекомунікаційні системи мають потребу в криптосистемах з високою
стійкістю і конструктивними протоколами розподілу ключів, що відповідають сучасним
потребам інформаційних технологій, які розвиваються та впроваджуються, проблемної
орієнтації у рішенні задач захисту інформації, конкретності функціонального призначення й
умов застосування.
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У 1975 р А. Вайнер запропонував теоретико - інформаційну модель системи передачі
інформації по каналу зв'язку з відведенням ( wire - tap channel ) , що включає в себе
формальний опис способу надійної передачі дискретних повідомлень законному одержувачу
при наявності відвідного каналу витоку інформації . У окремому випадку зазначена модель
являє собою два дискретних каналу з загальним входом : безшумний основнй канал від
джерела до законного одержувачу і відвідної двійковий симметричний канал ( ДСК ) з
імовірністю помилки p, 0 < p < 1 , контрольований противником . Джерело виробляє
2
випадкові рівноімовірні двійкові вектори S довжини k . Для захисту переданих повідомлень
у відвідному каналі застосовується спосіб « випадкового кодування джерела лінійним (n, n –
k)-кодом V» при якому для передачі повідомлення S використовується вектор X довжини n ,
вибираємий випадково і рівноімовірно у відповідному S суміжному класі векторного
простору.
за кодом V. Так як основний канал є безшумним, то законний одержувач однозначно
відновлює по вектору X передане інформаційне повідомлення. При цьому на виході
відвідного каналу реалізується випадковий вектор Y, який представляє собою результат
спотворення X в ДСК. Основними показниками стійкості захисту інформації в розглянутій
моделі є ймовірність p (V) правильного декодування повідомлень оптимальним декодером
відвідного каналу і пропускна здатність C (V) розширеного каналу з випадковим
кодуванням, утвореного послідовним з'єднанням випадкового кодування, відповідного коду
V, і відвідного каналу зв'язку. Мета випадкового кодування полягає в забезпеченні
необхідної стійкості захисту інформації при досить високій швидкості k передачі її
n
законному одержувачу.
В вперше встановлено існування «асимптотично надійних» лінійних кодів, забезпебезпечує як завгодно високу захищеність інформації в відвідному ка-нале при швидкості
передачі, що не прагне до нуля із зростанням довжини кодових слів. Результати [1] посилені
в статті [9], де показано, зокрема, що для люзалежного від імовірності позову-ження символу в ДСК) існує послідовність (n, n – k)-кодів
Vn,k зі швидкістю k  , передачі її законному одержувачу.
n

Основними параметрами передачі в моделі, яка розглядається, є:
- швидкість передачі інформації - k/n;
- імовірність помилки на символ в основному каналі
1 K
Pe   p ( si  si ` )
K i 1
- невизначеність інформації
  H (S k | Z n ) / k
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(1)

(2)

Параметр  характеризує захищеність інформації щодо каналу відводу. Дійсно,
використовуючи відоме співвідношення для кількості інформації, переданої каналом , можна
записати
I (S k ; Z n )  H (S k )  H (S k | Z n )
(3)
k

k

n

де H (S ) – ентропія k-блоків джерела; H(S |Z ) – умовна ентропія джерела при відомих
k
n
n-блоках на виході каналу; I (S ; Z ) – середня взаємна інформація між k-блоками на вході і nблоками на виході каналу.
k n
k
k
n
Тоді очевидно, що якщо H(S |Z ) = H(S ), то I (S ; Z ) = 0 і інформація незаконному
k
k n
k
користувачу не передається. Якщо H(S |Z) = 0, то I(S ;Z )=H(S ) і незаконний користувач
одержує повну інформацію про джерело. У проміжному випадку незаконний користувач
одержує деяку кількість інформації, що відрізняється від нульової, але неповну.
Висновки. Стійкість кожної практичної криптосистеми, яку називають доказово
обчислювально стійкою, ґрунтується на недоведеній гіпотезі про обчислювальну складність
деякого обчислювального завдання. В рамках вирішення цієї проблеми в останнє десятиліття
спостерігається інтенсивний розвиток нових технологій побудови криптосистем з
безумовною стійкістю.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕМВН БЕЗПРОВОДОВИХ ПРИСТРОЇВ ВВОДУ
Анотація. Розглядунто можливість витоку конфіденційної інформації, що
надходить до електронно-обчислювальної машини через безпроводові пристрої вводу,
шляхом перехоплення побічних електромагнітних випромінювань і наводок.
Пристрої вводу - пристрої взаємодії комп'ютера з користувачами. Пристрої вводу
дозволяють вводити інформацію в комп'ютер для подальшого зберігання та обробки.
Пристрої вводу відносяться до периферійних (додаткових ) пристроїв.
Периферійні пристрої ( ПП ) - це пристрої ЕОМ, що не входять до складу центральної
частини ЕОМ і призначені для взаємодії ЕОМ з об'єктами зовнішнього світу [1].
Класифікація периферійних пристроїв за типом введеної інформації:
• пристрої вводу тексту;
• пристрої вводу графічної інформації:
• пристрої вводу звуку ;
Пристрої – маніпулятори (перетворять рух руки в керуючу інформацію для комп'ютера):
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• несенсорні;
• сенсорні.
Найбільш поширені периферійні пристрої наведені на рисунку 1.
Для підключення периферійних пристроїв до ЕОМ
використовуються периферійні
інтерфейси
вводувиводу (ПІВВ).
Периферійні інтерфейси
вводу-виводу, умовно можна
розділити на три групи:
• Спеціалізовані ПІВВ,
які використовуються для
підключення до хосту ПК
спеціалізованих периферійних пристроїв, у яких їх
контроллери знаходяться в
єдиному
конструктиві
з
виконавчими пристроями.
Рисунок 1 – Найбільш поширені периферійні пристрої вводу
• Безпроводові ПІВВ, в
яких в якості середовища
передачі використовується ефір. В ефірі можуть використовуватися як паралельні
(широкосмугові), так і послідовні (моноканальний) інтерфейси.
• Універсальні ПІВВ використовуються для підключення до хосту ПК різноманітних
ПУ з інтегрованими контролерами [1].
В процесі функціонування засобів обчислювальної техніки в конструктивних
елементах і кабельних з'єднаннях циркулюють електричні струми інформативних сигналів, в
результаті чого формуються електромагнітні поля, рівні яких можуть бути достатніми для
прийому сигналів та вилучення інформації за допомогою спеціальної апаратури (рис. 2) [2].

Рисунок 2 – Перехоплення ПЕМВН безпроводових пристроїв вводу
Даний технічний канал витоку є досить небезпечним, через високу ймовірність втрати
інформації, що надходить за допомогою безпроводових пристроїв введення.
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Для захисту конфіденційної інформації, що вводиться в ЕОМ через безпроводові
пристрої введення, рекомендується застосовувати як активні методи захисту інформації
(просторове зашумлення), так і пасивні (екранування).
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МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотація. Розглядається моделювання життєвого циклу програмного забезпечення
як основа технологічної розробки програм.
Життєвий цикл створення і використання комп'ютерних програм відображає різні їхні
стани, починаючи з моменту виникнення необхідності в даному програмному виробі і
закінчуючи моментом його повного виходу з ужитку у всіх користувачів. Традиційно
виділяють такі основні етапи життєвого циклу програмного забезпечення [1] (рис. 1):
− аналіз вимог;
− проектування;
− кодування (програмування);
− тестування і налагодження;
− експлуатація та супровід.
Визначення вимог
Специфіка

Фаза розробки

Проектування
Реалізація
Тестування

Супровід

Фаза експлуатації
та супроводу

Розвиток
Рисунок 1 − Загальноприйнята модель життєвого циклу програмного забезпечення
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Розглянемо кожен з етапів з точки зору.
Розробка починається з ідентифікації потреби в новому додатку, а закінчується
передачею продукту розробки в експлуатацію.
Першим етапом фази розробки є постановка задачі і визначення вимог. Визначення
вимог включає опис загального контексту завдання, очікуваних функцій системи та її
обмежень. У разі позитивного рішення щодо завдання, починається етап специфікації
системи відповідно до вимог.
Головним завданням етапу розробки проектних рішень є послідовна декомпозиція
системи до рівня реалізованих модулів або процедур.
Як видно з рис. 1 на перших трьох етанах не відбувається несанкціонований доступ.
На наступному етапі реалізації, або кодування кожен з цих модулів програмується на
найбільш підходящому для даного додатка мовою. З точки зору автоматизації цей етап
традиційно є найбільш розвиненим. Також на етапі реалізації можливий витік інформації.
У розглянутій моделі фаза розробки закінчується етапом тестування (автономного і
комплексного) і передачею системи в експлуатацію. Та етапі тестування також можливий
витік інформації або можливе підключення закладних пристроїв.
Фаза експлуатації та супроводу включає в себе всю діяльність щодо забезпечення
нормального функціонування програмних систем, в тому числі фіксування розкритих під час
виконання програм помилок, пошук їх причин і виправлення, підвищення експлуатаційних
характеристик системи, адаптацію системи до навколишнього середовища, а також, при
необхідності, і більш суттєві роботи по вдосконаленню системи. Все це дає право говорити
про еволюцію системи. У зв'язку з цим, фаза експлуатації та супроводу розбивається на два
етапи: власне супровід і розвиток. У ряді випадків на дану фазу припадає більша частина
коштів, які витрачаються в процесі життєвого циклу програмного забезпечення.
Найбільш вразливіша фаза до витоку інформації та встановлення закладних пристроїв
це фаза експлуатації та супроводу, а саме на етапі розвитку.
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ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ ЦИФРОВЫХ
ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ В LUT-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРАХ
Аннотация. Рассмотрена задача внедрения цифровых водяных знаков в активные
аппаратные контейнеры с LUT-ориентированной архитектурой. Для контейнеров данного
вида предложен метод внедрения самовосстанавливающего цифрового водяного знака.
Метод позволяет при извлечении водяного знака восстановить состояние контейнера,
которое тот имел до внедрения водяного знака. Показаны возможности использования
предложенного метода для контроля правомерности использования контейнера, а также в
задачах обеспечения информационной безопасности.
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Цифровой водяной знак (ЦВЗ) представляет собой данные, внедряемые в
информационный объект с целью контроля его использования. Технология ЦВЗ основана на
применении стеганографических приемов, в рамках которых скрывается факт наличия ЦВЗ в
информационном объекте (контейнере). При этом ЦВЗ может быть считан из контейнера при
наличии стего-ключа, определяющего правила доступа к элементам ЦВЗ [1].
На текущий момент ЦВЗ получили широкое распространение в решении задач
контроля использования пассивных информационных объектов: графических, видео и аудио
файлов. Однако необходимость в контроле информационных объектов не ограничивается
только контейнерами данного вида. Такая необходимость имеет место и для активных
информационных объектов, выполняющих некоторую вычислительную или управляющую
функцию. Исследования вопросов применения ЦВЗ для активных контейнеров находится
сейчас только на начальном этапе.
В данной работе предлагаются подходы к внедрению ЦВЗ в активные аппаратные
контейнеры, построенные на основе LUT-ориентированной архитектуры (далее LUTконтейнеры). К таким контейнерам относятся, например, микросхемы FPGA (Field
Programmable Gate Array), являющиеся на текущий момент весьма используемой элементной
базой для построения компьютерных и управляющих систем. Основным элементом таких
контейнеров выступают блоки LUT (Look Up Table – таблица поиска), которые представляют
собой структуру данных, используемую с целью заменить вычисления операцией поиска
заготовленных данных [2]. Блоки LUT в FPGA обычно представлены в виде одноразрядной
оперативной памяти. Входы блока LUT при этом являются адресными входами такой
памяти. При количестве входов, равном n, блок LUT хранит в себе 2n бит информации и
способен выполнить вычисление значения одной n-аргументной булевой функции.
В ряде задач контроля информационных объектов существует необходимость
восстановления оригинального вида объекта (вида, который тот имел до внедрения ЦВЗ) в
процессе считывания ЦВЗ из объекта. Методы ЦВЗ, обладающие возможность
восстановления оригинала называются самовосстанавливающими ЦВЗ. В работах [3], [4]
предлагается метод внедрения ЦВЗ в LUT-контейнеры, не обладающий возможностью
восстановления контейнера. В данной работе на основе этих методов предлагается метод
организации
самовосстанавливающего
ЦВЗ.
Предлагаемый
метод
является
распространением метода Фридрих-Голжан-Ду (далее метод ФГД) [5], [6] на контейнеры с
LUT-ориентированной архитектурой. Классический метод ФГД ориентирован на
традиционные пассивные контейнеры, такие как растровые изображения и файлы цифрового
звука. Предлагаемый метод учитывает особенности LUT-контейнеров и имеет следующие
отличия от классического метода ФГД.
Вычисление Flipping-функции F(x) для предлагаемого метода в отличие от метода
ФГД сводится к инвертированию значений блоков LUT в соответствии с процедурой,
предлагаемой в [3], [4]. Указанная процедура, состоит в инвертировании значений текущего
обрабатываемого блока LUT и выполнении распространения инверсии на входы всех блоков
LUT, подключенных к выходу текущего блока. Очевидно, что для данного вида Flippingфункции выполняется требование метода ФГД о наличии свойства инволюции, т.е.
F(F(LUTi)) = LUTi, где LUTi любое допустимое значение некоторого блока LUT.
Классификация элементов контейнера для предлагаемого метода в отличие от метода
ФГД не требует вычисления какой-либо функции дискриминации, а сводится к определению
соотношения нулевых и единичных значений в коде блока LUT. Если блок LUT имеет
больше нулевых значений, чем единичных, то он классифицируется как регулярный блок (Rблок); если блок имеет больше единичных значений, чем нулевых, то он классифицируется
как сингулярный блок (S-блок); если количество нулевых значений блока LUT равно
количеству его единичных значений, то блок классифицируется как неиспользуемый блок (Uблок). Очевидно, что определяемые методом ФГД правила преобразования классов
выполняются и в предлагаемом методе:
F(LUTR) = LUTS; F(LUTS) = LUTR; F(LUTU) = LUTU,
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где LUTR, LUTS, LUTU – блоки LUT, классифицируемые как R-блок, S-блок и U-блок
соответственно; F() – Flipping-функция.
Последовательность действий предлагаемого метода состоит в следующем.
Этап 1. Осуществляется движение по блокам LUT контейнера в порядке,
определяемом стегопутем. При этом выполняется отнесение каждого блока LUT к классам
R-блоков, S-блоков или U-блоков. По результатам такой классификации следующим образом
формируется двоичный RS-вектор: если очередной блок LUT классифицирован как R-блок,
то в RS-вектор заносится значение 0; если очередной блок классифицирован как S-блок, то в
RS-вектор заносится значение 1; для U-блоков значение в RS-вектор не заносится.
Этап 2. Выполняется сжатие полученного RS-вектора при помощи алгоритма сжатия
без потерь. В результате получается сжатый вектор RScom. Очевидно, что размер вектора
RScom будет меньше размера вектора RS. Разность величин этих векторов обозначим ΔL.
Этап 3. К вектору RScom путем конкатенации добавляется ЦВЗ, представляющий
собой двоичную последовательность, длина которой не превышает ΔL. Полученный после
конкатенации вектор RS* дополняется до длины вектора RS произвольными двоичными
значениями. Таким образом: RS* = RScom.ЦВЗ.Add, где «.» – операция конкатенации; Add
дополнение вектора RS* до длины вектора RS.
Этап 4. Выполняется движение по блокам LUT контейнера в порядке, определяемом
стегопутем. В ходе этого движения U-блоки игнорируются, а R-блоки и S-блоки
модифицируются при помощи Flipping-функции в соответствии с табл. 1.
Таблица 1
Вид текущего блока LUTi
R
R
S
S

Очередной разряд вектора RS*
0
1
0
1

Действие
—
Преобразовать LUTi в S-блок
Преобразовать LUTi в R-блок
—

Исходя из того, что Flipping-функция выполняется в соответствии с правилами
инвертирования блоков LUT, изложенными в [3], [4], функционирование LUT-контейнера в
результате рассмотренных модификаций не претерпевает каких-либо изменений.
Стего ключ для извлечения данных в предложенном методе представляет собой
следующею тройку компонентов:
key = (order, classification, ΔL),
где: order – информация, определяющая порядок обхода блоков LUT в контейнере
(стегопуть) для выполнения встраивания или извлечения;
classification – конкретизация принципа классификации блоков LUT (блок считается Rблоком при большем или же при меньшем количестве единиц в коде блока);
ΔL – разница между длиной вектора RS и длиной его сжатой версии RScom.
Последовательность действий по извлечению ЦВЗ и восстановлению оригинального
вида LUT-контейнера состоит в следующем.
Этап 1. Осуществляется движение по блокам LUT контейнера в порядке,
определяемом стегопутем. При этом, аналогично тому, как это делалось при внедрении
информации, на основании классификации блоков LUT формируется двоичный вектор RS‘.
Этап 2. От конца этого вектора отсчитывается ΔL разрядов, которые представляют
собой ЦВЗ с возможным дополнением до нужной длинны.
Этап 3. Остальные разряды вектора подвергаются процедуре декомпрессии, обратной
сжатию, выполняемому на этапе внедрения информации. В результате получается двоичный
вектор RSdecom.
Этап 4. На основании информации, содержащейся в векторе RSdecom, производится
восстановление оригинального вида контейнера. Для этого выполняется движение по блокам
LUT контейнера в порядке, определяемом стегопутем, и последовательный перебор
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значений вектора RSdecom. В ходе этого движения U-блоки игнорируются, а R-блоки и Sблоки модифицируются при помощи Flipping-функции в соответствии с табл. 1.
Предложенный в работе метод позволяет выполнять внедрение ЦВЗ в контейнеры с
LUT-ориентированной архитектурой. Метод дает возможность восстановить первоначальное
состояние контейнера после извлечения из него ЦВЗ. Метод основан на композиции метода
внедрения ЦВЗ в LUT-контейнеры, предложенного авторами данной работы и известного
метода ФГД. В отличие от метода ФГД предлагаемый метод:
– использует более простую Flipping-функцию, учитывающую особенности контейнера;
– не предполагает вычисления функций дискриминации для выполнения
классификации элементов контейнера;
– выполняет внедрение информации на уровне элементарных единиц контейнера
(блоков LUT), а не на уровне групп элементарных единиц.
Предложенный метод может найти применение при разработке аппаратнопрограммного обеспечения, реализующего
внедрение цифровых водяных знаков в
компьютерные и управляющие устройства, построенные на основе LUT-ориентированной
элементной базы (например, FPGA или ПЛИС со схожими архитектурами). Такое внедрение
дает возможность контролировать правомерность использования проектной информации и
самих устройств на различных этапах технологии проектирования и жизненного цикла:
синтезированный FPGA проект, конфигурационный файл FPGA, действующее устройство.
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БЕЗПЕКА В ЛОКАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ. ЗАСТОСУВАННЯ QOS
ТА ACL ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ ДІЙ КОРИСТУВАЧІВ В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Анотація. Запропоновано ряд списків доступу та політик безпеки для користувачів,
що застосовуються на комутаторах доступу локальних комп’ютерних мереж. Обрано
конфігурацію, яка значно підвищить надійність роботи мережі.
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Існує велика кількість технологій, що дають можливість створити максимальний
захист локальної мережі. Серед них: IP Source Guard, Port security, ARP inspection, DHCP
Snooping тощо. Розглянемо новий варіант – застосування списків доступу та політики
безпеки для користувачів, що вживаються на комутаторах доступу локальних комп‘ютерних
мереж.
Access Control List (список доступу, ACL) – це набір текстових виразів, які
дозволяють або забороняють певні операції, які виконують мережеві пристрої. Списки
доступу є основним механізмом фільтрації пакетів, зазвичай дозволяють чи забороняють ІРпакети, але можуть і заглядати в середину ІР-пакету, продивлятися тип ІР-пакету, TCP і UDP
порти. ACL існують для різних протоколів.
Функціонал ACL полягає у класифікації трафіку, спочатку його необхідно перевірити,
а потім застосовувати у залежності від ACL. ACL можна використовувати для різних
технологій, наприклад:
- на інтерфейсі: пакетна фільтрація;
- на лінії Telnet: обмеження доступу до мережевого обладнання;
- VPN: який трафік необхідно шифрувати;
- QoS: який трафік оброблювати більш пріоритетно;
- NAT: які адреси транслювати тощо [1].
Quality of Service (якість обслуговування, QoS) – це здатність мережі забезпечувати
покращену якість обслуговування мережевого трафіку незалежно від обраних технологій,
включаючи Frame Relay, ATM, Ethernet або ІР-мережу з маршрутизацією. Основна фікція
QoS – це надання удосконаленої і більш передбачуваної поведінки мережевих служб, за
допомогою таких механізмів, як:
- виділена смуга пропускання;
- покращена характеристика втрат;
- запобігання і керування перевантаженнями;
- розділення трафіку;
- приіритезація трафіку [2].
Розглянемо базові команди, що будуть застосовані далі та наведемо приклади
конфігурацій, що використовуються на практиці.
Команда "class-map" використовується для того, щоб описати клас трафіку:
- призначення класу трафіку – класифікувати чи ідентифікувати трафік, який буде
передано конкретному QoS;
- трафік, який відповідає певним критеріям.
Клас трафіку складається з трьох основних елементів:
- ім‘я (name);
- набір команд "match";
- інструкція по обчисленню команд, якщо існує більше однієї команди "match".
Команда "match" використовується для визначення різних критеріїв класифікації
пакетів. Якщо пакет співпадає з вказаними критеріями, то:
- пакет починає відноситися до даного класу;
- пакет пересилається, слідуючи специфікаціям QoS, які вказані в політиці трафіку.
Пакети, що не співпали з вказаними критеріями:
- класифікуються як клас за замовчуванням;
- розподіляються по іншим політикам трафіку.
Якщо у даному класі є більше одного критерію співпадання, використовується:
- class-map match-any – трафік буде рухатись виходячи з правила "повинен
відповідати одному з вказаних критеріїв";
- class-map match-all – трафік буде рухатись виходячи з правила "повинен
відповідати всім вказаним критеріям".
Команда "policy-map" використовується для створення політики трафіку. Політика
трафіку складається також з трьох елементів:
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- ім'я політики (Policy name);
- клас трафіку (позначається командою "class");
- політики QoS, які будуть застосовані до кожного класу.
Команда "service policy" використовується для приєднання політики трафіку,
вказаною командою "policy-map", на інтерфейс. Може бути застосована як для вхідних, так і
для вихідних пакетів на вказаному інтерфейсі, тому в даній команді необхідно вказувати
напрям трафіку.
Змоделюємо реальну ситуацію і наведемо фрагменти конфігурацій, що успішно
застосовуються на практиці. Всі експерименти будуть проводитися на комутаторі "Edgecore", що має Cisco-подібний інтерфейс.
В мережі працює багато користувачів, дїі яких по завершенні розрахункового періоду
абонента необхідно обмежити. Реалізуємо конфігурацію, коли доступ для користувача буде
обмежуватися, але буде доступний його персональний кабінет, і він зможе переглянути свою
статистику, залишок на рахунку чи самостійно взяти кредит (якщо така послуга надається).
Мережа провайдера – 10.10.0.0, IP адреса серверу, на якому знаходиться білінг, сторінка
персональної статистики, DNS, DHCP – 10.10.0.2. Конфігурація виглядає наступним чином:
- створюємо списки доступу, наведемо коментарі до конфігурації, табл. 1.
Таблиця 1 – Створення списку доступу для блокування неплатника
access-list ip extended BLOCK_USER
Список доступу "BLOCK_USER";
permit TCP any host 10.10.0.2 destination-port 80

Дозволити TCP-порт 80 (http);

permit TCP any host 10.10.0.2 destination-port 443

Дозволити TCP-порт 443 (https);

permit UDP any host 10.10.0.2 destination-port 67

Дозволити UDP-порт 67 (DHCP);

permit UDP any host 10.10.0.2 destination-port 53

Дозволити UDP-порт 53 (DNS);

deny any any

Все інше – заборонити

- створюємо клас, який буде описувати цей трафік:
Switch(config)#class-map CLOSED match-any
Switch(config-cmap)#match access-list BLOCK_USER
- створюємо політику, яка буде застосована на порт користувача. Крім того,
обмежимо швидкість користувача:
Switch(config)#policy-map DENY_ACCESS
Switch(config-pmap)#class CLOSED
Switch(config-pmap-c)#police 1000 64 exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)#exit
- останній крок – застосовуємо політику на інтерфейсі користувача:
Switch(config)#interface ethernet 1/1
Switch(config)#service-policy input DENY_ACCESS
Таким чином, виконавши доволі нескладні налаштування, можна значно додати
зручності у користуванні послугою своїм користувачам. По завершенню розрахункового
періоду білінгова система має автоматично застосувати потрібну політику на порт
комутатору, куди підключено користувача, і доступ буде обмежено. За допомогою QoS
можна реалізувати ще велику кількість корисних функцій.
Існує ще один достатньо цікавий клас списків доступу, який дуже рідко застосовують,
– це МАС-ACL. Їх можна охарактеризувати як списки доступу, що виконують фільтрацію по
полю EtherType у пакеті. EtherType – це двухбайтне поле у заголовку Ethernet-кадру, яке
містить інформацію про тип протоколу інкапсульованих в даний кадр даних [3].
Розглянемо МАС-ACL для комутатору "Edge-core". Синтаксис команди:
<дія> <формат пакету> <тип адреси відправника> <MAC-адреса відправника> <маска
MAC-адреси> <тип пакету Ethernet> <маска типів пакетів Ethernet> <VID> <VID-маска>
Дія: permit – дозволити, deny – заборонити.
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Формат пакету:
- Any – будь-який тип пакету Ethernet;
- Untagged-eth2 – не тегований пакет EthrnetII;
- Untagged-802.3 – не тегований пакет Ethernet 802.3;
- Tagged-eth2 – тегований пакет EthrnetII;
- Tagged-802.3 – тегований пакет Ethernet 802.3.
Тип адреси:
- any – містить всі можливі МАС-адреси джерела;
- host – містить тільки одну МАС-адресу;
- MAC-адреса – задає діапазон МАС-адрес;
- MAC-адреса відправника – діапазон МАС-адрес відправника;
- маска MAC-адреси – використовується для визначення діапазону МАС-адрес;
- тип пакету Ethernet – використовується для фільтрації пакетів EthernetII (600fffhex.);
- маска типів пакетів Ethernet – дозволяє вибрати діапазон значень типів пакетів
Ethernet;
- VID – VLAN ID (1-4095);
- VID маска – використовується для визначення діапазону VLAN‘ів [4].
Наведемо ще декілька прикладів значення EtherType, які можна застосовувати при
створенні МАС-ACL, табл. 2 [3].
Таблиця 2 – Значення EtherType для деяких протоколів
EtherType
Protocol
0x0800
0x0806
0x0842
0x8035
0x809B
0x86DD
0x8808

Internet Protocol version 4 (IPv4)
Address Resolution Protocol (ARP)
Wake-on-LAN
Reverse Address Resolution Protocol
AppleTalk (Ethertalk)
Internet Protocol Version 6 (IPv6)
Ethernet flow control

Розглянемо зразок практичного використання МАС-ACL. Дозволимо користувачам
використовувати лише IPv4 та ARP. Все інше – забороняємо, тим самим значним чином
захищаємо свою мережу. Користувачі не зможуть експериментувати з РРРоЕ, IPv6 тунелями
тощо, тим самим унеможливиться шкода для роботи мережі та інших користувачів. Також
задля зменшення проходження "шкідливого" трафіку в мережі можна заборонити "Мережеве
оточення" ("Microsoft Windows Network") для всіх користувачів.
access-list ip extended BLOCK_MSNETWORK
deny tcp any any destination-port 135
deny tcp any any destination-port 139
deny tcp any any destination-port 445
!
access-list mac ALLOW_ONLY_IPv4_ARP
permit untagged-eth2 any any ethertype 0800
permit untagged-eth2 any any ethertype 0806
deny untagged-eth2 any any
!
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access-list mac OTHER-ACL
deny any any
!
class-map CLASS_ALLOW_ONLY_IPv4_ARP match-any
match access-list ALLOW_ONLY_IPv4_ARP
!
class-map DENY_MSNETWORK match-any
match access-list BLOCK_MSNETWORK
!
class-map OTHER-CLASS match-any
match access-list OTHER-ACL
!
policy-map DROP_MSNETWORK_MAC_ACL
class DENY_MSNETWORK
exit
class CLASS_ALLOW_ONLY_IPv4_ARP
exit
class OTHER-CLASS
exit
Деякі наведені вище політики можна було б замінити просто списками доступу ACL і
спростити конфігурацію. Проте такий підхід не надає гнучкості у налаштуваннях.
Застосування саме політик трафіку дає розширені можливості. Наприклад, можна виставляти
мітки DSCP на пакети, тим самим реалізовуючи повноцінну систему QoS в мережі (за умови
відповідного налаштування маршрутизатора для оброблення цих міток), чи задавати
відповідну смугу пропускання за певного типу трафіку (дати гарантовану швидкість). До
того ж застосувати одну service-policy на інтерфейс набагато швидше і зручніше, ніж
прописувати ряд списків доступу. Одна політика може об‘єднувати в собі велику кількість
різнотипних правил, що дозволяє їх групове застосування на один інтерфейс комутатору.
Висновки:
1. Наведений фрагмент конфігурації з детальним описом дозволяє обмежити дії
користувача мережі після завершення розрахункового періоду. Доведено, що визначений
підхід є доволі простим, але досить ефективним.
2. Розглянуто нетрадиційний тип списків доступу – МАС-ACL. Виконано опис
основних команд та синтаксис, наведені приклади різних значень EtherType з описом.
3. На реальному прикладі використання МАС-ACL показана конфігурація, яку
доцільно застосовувати. Створена політика безпеки об‘єднала у собі МАС-ACL та звичайні
списки доступу, тим самим значно підвищивши надійність роботи мережі завдяки
блокуванню типів трафіку, використання яких не передбачено.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗ СИСТЕМАМИ IDS И IPS ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЙРОННЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АНАЛИЗА УГРОЗЫ
Аннотация. Сетевая безопасность является вопросом первостепенной важности в
эпоху информационных технологий. Системы обнаружения и предотвращения вторжений
(IDS/IPS) является эффективным инструментом обеспечения безопасности, что помогает
предотвратить несанкционированный доступ к сетевым ресурсам на основе анализа
сетевого трафика. Для решения проблемы обнаружения атаки были реализованы различные
алгоритмы и методы, но большинство из них классифицируют события в сети на две
группы - нормальные и угрозы. Более перспективным направлением исследований в области
обнаружения вторжений является использование методов мягких вычислений.
Предлагаемая система представляет собой IDS на основе искусственной нейронной сети
типа многослойный персептрон, которая сможет классифицировать атаки.
Введение
В связи с быстрым развитием и расширением сети Интернет и локальных сетевых
систем в течение последних десятилетий, безопасность стала ключевым вопросом для
компьютерных систем. Временные и постоянные убытки, вызванные получением
несанкционированного доступа злоумышленников к компьютерным системам подтолкнули
различные организации реализовать различные системы мониторинга потока данных в своих
сетях. Эти системы, как правило, называют Системами обнаружения вторжений (СОВ).
Соответствующий английский термин - Intrusion Detection Systems (IDS).
Системы
обнаружения
вторжений
предназначены
для
выявления
несанкционированного доступа, неправильного использования и атак на информационные
системы. СОВ поддерживают набор профилей истории действий пользователей, проводят
аудит злоупотреблений и, в случае обнаружения аномалии, обновляют имеющиеся профили.
Аномальный трафик может быть определен как нарушение принятых порогов частоты
событий или нарушение пользователем его стандартного профиля поведения. Обычно IDS не
выполняет никаких действий для предотвращения вторжения, а предупреждает системного
администратора либо IPS, о том, что существует возможное нарушение безопасности.
Предлагаемая система представляет собой IDS на основе искусственной нейронной сети.
IDS на нейронных сетях
Одним из наиболее часто используемых подходов в экспертной системе обнаружения
вторжений является анализ, основанный на правилах, в котором используется модель
Деннинга. Данный анализ зависит от набора предустановленных правил, которые
предоставляются администратором или изначально созданы в системе. К сожалению,
экспертные системы требуют частого обновления, что приводит к потере гибкости системы
обнаружения и система не в состоянии обнаружить атаку, даже если последовательность
событий немного отличается от определенного профиля. Проблема заключается в том, что
поведение злоумышленника может быть гибким, в то время как IDS, основанная на правилах
следует фиксированным инструкциям. Эта проблема может быть решена путем применения
мягких вычислений (Soft Computing) в системах IDS.
Мягкие вычисления - общий термин для описания набора методов оптимизации и
обработки данных, которым свойственна неточность и неопределенность. Основными
составляющими мягких вычислений являются Нечеткая Логика, Искусственные Нейронные
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Сети, Вероятностная Логика и Генетические Алгоритмы. Идея применения мягких
вычислений, в частности искусственных нейронных сетей, в реализации IDS, будет включать
в себя интеллектуального агента в системе, который будет способен обнаружить скрытые
закономерности в аномалиях и различные связи в нормальных записях, а также обобщить
данные решения для новых (с небольшими различиями от старых) событий того же класса.
Использование мягких вычислений для решения неопределенных и частично верных
данных является перспективным направлением в обнаружении вторжений. Лучше всего для
обнаружения атак подходят ИНС (Искусственные нейронные сети), так как имеют большой
потенциал для решения большого количества проблем, охватываемых другими
современными подходами по ОВ (Обнаружение вторжений). Автором предлагается система
обнаружения вторжений, которая реализуется с помощью нейронных сетей типа
многослойный перцептрон (MLP – Multilayer Perceptron). Данная система обладает
возможностью определить было ли событие нормальным, или это была атака, а также, в
случае если это была атака, какого типа она была. Эта возможность позволяет системе
предложить надлежащие действия против возможных нападений. Многообещающие
результаты показывают возможность потенциального развития осуществимых IDS на ИНС.
Искусственная нейронная сеть
Искусственная нейронная сеть - модель обработки информации, построенная по
принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей, и является
сетью отдельных нейронов. Каждый нейрон ИНС действует как самостоятельный элемент
обработки.

Рисунок 1 – Схема искусственного нейрона
Каждый процессорный элемент (нейрон) представляет собой взвешенный сумматор и
заранее заданную передаточную функцию. Связи, по которым выходные сигналы одних
нейронов поступают на входы других, часто называют синапсами по аналогии со связями
между биологическими нейронами. Схема искусственного нейрона изображена на рисунке 1.
Каждая связь характеризуется своим весом. Связи с положительным весом
называются возбуждающими, а с отрицательным — тормозящими. Нейрон имеет один
выход, часто называемый аксоном по аналогии с биологическим прототипом. С
единственного выхода нейрона сигнал может поступать на произвольное число входов
других нейронов.
Для того, чтобы найти минимальную архитектуру, которая достаточно хорошо
сможет классифицировать события в сети, были исследованы различные структуры ИНС.
Результаты показывают, что даже нейронная сеть с одним слоем нейронов может принимать
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удовлетворительные решения по классификации. Поскольку обобщающая способность IDS
является критически важной, процедура обучения ИНС осуществляется с использованием
медода проверки, который увеличивает способности конечной нейронной сети.
Архитектура ИНС в системах IDS/IPS
Основным преимуществом ИНС является быстрая обработка информации,
способность классификации и способность обучения и самоорганизации, то есть система
обнаружения вторжений на нейронных сетях сможет анализировать перехваченные сетевые
пакеты и обнаруживать, возможно ли вторжение или нет. Предлагается использование ИНС
в системах IDS/IPS , архитектура которой изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Архитектура системы
Автор предлагает определять минимальную архитектуру как 5 основных элементов:
монитор пакетов, препроцессор, модуль определения характеристик, модуль классификации
и база знаний.
Монитор пакетов. Этот модуль следит за сетевым потоком в режиме реального
времени и перехватывает пакеты, которые используются в качестве источника данных для
IDS.
Процессор предварительной обработки (препроцессор). Полученный сетевой трафик
обрабатывается и преобразуется в удобный вид для использования в качестве входных
данных для системы.
Модуль определения характеристик. Выделяет векторы признаков сетевых пакетов и
передает его модулю классификации. Выделение признаков является одним из наиболее
важных факторов, влияющих на распознавание образов. Сокращение количества признаков
без негативного влияния на точность классификации позволит в значительной степени
повысить общую эффективность IDS.
Классификатор. Функцией этого модуля является анализ сетевого потока и принятие
решения, происходит ли вторжение или нет. Нейросетевые классификаторы успешно
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определяют сложные или неполные модели. Процесс обучения, по существу, является
процессом оптимизации, в котором параметрами являются коэффициенты связности(веса)
между нейронами. Обучение и оценка проводится с помощью базы данных KDD-99
(Knowledge discovery in Database).
База знаний. Служит для хранения обучающих выборок для классификатора. ИНС
может эффективно работать только тогда, когда она была обучена правильно и в
достаточной степени. Образцы вторжения могут быть усовершенствованы при участии
пользователя, поэтому способность обнаружения можно улучшать постоянно.
Вывод
Представлена система обнаружения атак на нейронной сети, которая обладает
способностью определить является ли событие нормальным, или это атака, а также, в случае
если это событие является атакой, какого она типа. Предложенная IDS работает в реальном
времени, так как единственным фактором, который может создавать небольшие временные
задержки, является сбор информации, необходимой для расчета функции. Двухслойный
персептрон также успешно выбран для классификации сетевых событий. Хотя результаты
классификации были бы лучше при использовании трех и больше скрытых слоѐв нейронов,
но в тоже время была бы в несколько раз увеличена нагрузка на аппаратное обеспечение.
Единственным недостатком IDS на нейронной сети является довольно большое время
обучения, но эта проблема решается с помощью заранее подготовленных баз знаний для
ИНС.
Применение нейронных алгоритмов позволяет повысить точность реакции, более
детальное исследование на практических реальных системах будет указано в следующей
работе.
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К ВОПРОСУ ЭЛКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация: Рассмотрены общие проблемы информационной безопасности
телекоммуникационных систем и проблема электромагнитного взаимодействия
радиоэлектронного оборудования. Показаны методы обеспечения электромагнитной
совместимости с помощью импедансных развязывающих структур.
В связи со стремительным развитием информационных технологий все, что нас
окружает, буквально пронизано информацией. Она передается проводными и
беспроводными системами, на различные расстояния. Потому в последнее время
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актуальным, является вопрос о безопасности личных или конфиденциальных данных, а
точнее вопрос об информационной безопасности.
С индустриализацией одним из решающих факторов полноценного и безопасного
функционирования глобальных систем связи является электромагнитная совместимость
(ЭМС). ЭМС – способность оборудования или системы удовлетворительно работать в
данной электромагнитной обстановке без внесения в нее недопустимого электромагнитного
возмущения.
Проблема обеспечения ЭМС. Проблема обеспечения ЭМС включает:
 прогнозирование непреднамеренных потенциально опасных электромагнитных
связей между различными частями радиоэлектронных систем (РЭС) и радиотехнических
комплексов (РТК);
 разработку на основе прогноза, теоретических и экспериментальных данных
технических или организационных мероприятий, снижающих уровни этих опасных связей до
приемлемых значений.
Взаимосвязь проблем электромагнитного взаимодействия (ЭМВ) РЭС с
информационной безопасностью телекоммуникационных систем (ТКС). Проблема ЭМВ
РЭС является одной из составных частей более общей задачи обеспечения ЭМС
оборудования, функционирующего с заданным уровнем качества в условиях огромного
частотного, временного и территориального ресурсов. Необходимо отметить тот факт, что
задачи оценки и анализа ЭМВ РЭС связаны с практической деятельностью специалистов в
области информационной безопасности телекоммуникационных систем [1].
В ряде вопросов ЭМВ РЭС рассматриваются задачи, связанные с обеспечением
функционирования оборудования с заданными показателями в условиях воздействия
непреднамеренных электромагнитных помех (НЭМП). Успешное разрешение этих задач
позволяет обеспечить достоверность и точность формируемой и передаваемой информации,
ее целостность. Однако эти же вопросы лежат и в сфере задач обеспечения информационной
безопасности.
К наиболее существенным причинам необходимости обеспечения современного
функционирования РЭС можно отнести следующие [2]:
 рост числа одновременно действующих радиотехнических устройств;
 повышение мощности радиопередающих устройств;
 расширение полосы частот, используемые многими радиосредствами;
 увеличение загрузки радиочастотного диапазона, несмотря на то, что многие его
участки в настоящее время сильно перегружены;
 нарастающая скорость внедрения автоматизированных систем управления и
контроля на основе современной элементной базы, в частности микропроцессов и ЭВМ;
 рост оснащенности средствами пилотажно-навигационных комплексов различных
типов воздушных судов;
 рост плотности размещения РЭС, дислоцированных на ограниченных территориях.
Обеспечение ЭМС РЭС. Обеспечение ЭМС является сложной комплексной задачей,
требующей учета на возможно более ранней стадии создания РЭС и РТК. Это связано с тем,
что взаимные НЭМП могут определяться количеством и геометрией расположения
излучающих и распределительных систем, спектральным составом передающих РЭС и
уровнем восприимчивости приемных устройств, степенью экранирования аппаратуры и ее
размещением.
Решение проблем ЭМС имеют множество путей в зависимости от предназначения,
конфигурации и габаритов системы. Это может быть самостоятельная беспроводная система,
занимающая значительную площадь, или изначально проводная, но локально использующая
беспроводные устройства (структуры, использующие в офисах Wi-Fi, Bluetooth). Потому
обеспечение ЭМС внутри объекта и в условиях открытой местности – задачи разные. Для
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обеспечения ЭМС внутри объекта используются, например, такие традиционные методы
обеспечения ЭМС, как частотная и временная селекция [3,4], если же спектральные и
временные характеристики излучаемых и принимаемых антеннами электромагнитных полей
близки или совпадают, то применяют методы пространственной и поляризационной
селекции [5].
Когда система сформирована, и перемещения в пространстве не уместны, между
передающей и приемной антенной ставится металлический экран, который выступает над
плоскостью антенн и позволяет ослабить поле на 15 дБ (при подборе оптимальных
расстояний и параметров).
С той же целью эффективно применяется размещение в области между
близкорасположенными антеннами специальных импедансных структур [6].
Наибольший успех в решениях электромагнитной развязки, имеют импедансные
структуры. Между антеннами, в таком случае, располагают поглощающий слой, либо
ребристую структуру [7-9].

l

t

T
Рисунок 1 – Ребристая структура
( t – ширина канавки, l – глубина канавки, T – период структуры)

Выводы. Достижение ЭМС вновь создаваемых
заявленными системами является весьма сложными и
имеющими однозначного и гарантированного решения.
использовать ребристые структуры для обеспечения ЭМС
телекоммуникационных систем.

РЭС со всеми другими ранее
многоплановыми задачами, не
В данной работе предлагается
в информационной безопасности
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МЕТОД ШАБЛОННОГО ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ
У ВЕКТОРНІ ЗОБРАЖЕННЯ
Анотація. Для підвищення ефективності приховування інформації в структуру
векторного зображення в роботі запропоновано шаблонний метод приховування даних.
Приховування за шаблонним методом здійснюється шляхом поступового розбиття кривих
Без’є на сегменти з використанням наперед визначеної таблиці співвідношень різних значень
елементів шаблону із різними кроками побудови кривих Без’є. Запропонований метод
порівнюється з існуючим методом побітового приховування даних у векторні зображення.
Розвиток цифрових технологій, що стрімко поширюється в усі сфери людської
діяльності, надає нам вільну можливість до передачі та зберігання інформації на зовнішніх
носіях через глобальну мережу «Інтернет». Однак, при взаємодії з мережею «Інтернет»
виникає одна з важливих задач захисту інформації від несанкціонованого доступу. Захистити
свої дані можна за допомогою стеганографічних методів захисту інформації. Стеганографія –
це наука, яка вивчає засоби та методи приховування інформації у інших непримітних
об‘єктах – контейнерах, базуючись при цьому на особливостях органів сприйняття людей та
структурних властивостей побудови контейнерів [1]. Найперспективнішими типами контейнерів є мультимедійні об‘єкти: текст, звук, зображення та відео. В роботі [2] був запропонований метод побітового приховування інформації в структуру векторного зображення, за
яким приховування бітів секретного повідомлення відбувалося шляхом поступового поділу
кривих Без‘є на візуально однакові сукупності сегментів. Недоліком методу [2] є значне
збільшення розміру одержаного стеганоконтейнера (контейнера-результата) відносно
початкового контейнера, внаслідок зростання кількості опорних точок необхідних для
представлення послідовності сегментів. Тому дослідження спрямовані на зменшення
розмірів одержуваного стеганоконтейнера та підвищення ефективності стеганографічних
методів приховування інформації у векторні зображення є актуальною задачею.
Метою даної роботи є підвищення ефективності приховування інформації в
структуру векторного зображення шляхом розробки методу шаблонного приховування даних
з визначеною таблицею співвідношень різних значень елементів шаблону із різними кроками
побудови кривих Без‘є, що дасть можливість зменшити розміри одержуваного
стеганоконтейнера.
Як відомо, векторна графіка – це тип комп‘ютерної графіки, де для побудови
векторних об‘єктів застосовуються найпростіші фігури, що задаються математичними
рівняннями. Векторні зображення знайшли широке використання в системах
автоматизованого проектування, веб-просторі та поліграфічній діяльності, де потрібно
подавати зображення досить високої якості. До ключових елементів векторної графіки
належать криві Без‘є, які задаються наступним рівнянням [3]:
n

B  t    bi,n  t  Pi , t  t  t , t 0,1 ,
i 0
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де Pi − опорні точки, i  0, n , i – індекс опорних точок, n – порядок визначальної функції
базису Бернштейна і сегментів поліноміальної кривої, n 1 – кількість опорних точок, t –
параметр побудови кривої, t – крок зміни параметра t , bi,n  t  − поліноми Бернштейна.
Криві Без‘є володіють наступними властивостями [4]: 1) будь-яку криву Без‘є можна
розбити та подати у вигляді візуально однакової сукупності сегментів, де кожний сегмент
кривої являтиметься кривою Без‘є того ж порядку що і початкова крива; 2) будь-яка крива
Без‘є є інваріанта відносно афінних перетворень, тобто над кривою Без‘є можна здійснити
афінне перетворення, при якому положення та відстані між її опорними точками
зберігатимуться, але змінюватимуться лише їх координати.
На основі даних властивостей в роботі [2] був запропонований метод побітового
приховування інформації стійкий до афінних перетворень. Приховування за методом [2]
здійснювалося шляхом поступового розбиття кривих Без‘є на сегменти при різних значеннях
параметра t  t  t , t   0,1 з наперед визначеним кроком (стеганоключем) t за
наступними правилами:
 Якщо на певному кроці t приховувався біт «0», то в даній точці крива Без‘є не
ділилася на сегменти, а відбувався перехід до наступного біта секретного повідомлення та
наступного кроку t .
 Якщо на певному кроці t приховувався біт «1», то в даній точці відбувалося
розбиття кривої Без‘є на два сегменти за алгоритмом де Кастельжо [5]. Внесення наступного
біта секретного повідомлення надалі проходило в отриманий другий сегмент кривої при
наступному кроці t .
Оскільки, за методом [2] одержується стеганоконтейнер значного розміру, то
запропонуємо удосконалення методу [2], де за один поділ кривої Без‘є буде приховуватися
не один біт секретної інформації, а цілий блок біт. Таке удосконалення досягатиметься
завдяки використання наперед визначеної таблиці співвідношень різних значень елементів
шаблону із різними кроками побудови кривих Без‘є. Дана таблиця значень шаблону буде
відігравати роль стеганоключа, використовуваного для приховування та відтворення
інформації з стеганоконтейнера. Приховування даних за шаблонним метод відбуватиметься
за наступним алгоритмом:
1.
Визначається для кожного блоку даних шаблону TB kx свій крок Tt k зміни
параметра t , де k − індекс значень елементів шаблону, k 1, 2x , x − кількість біт одного
значення елементу шаблону.
2.
Приховуване повідомлення c ділиться на блоки c  c1z ,c2z ,...,cmz  , z  n / m , де
z − розмір блоку c iz , i  1, m , n − розмір приховуваного повідомлення, m − загальна

кількість кривих Без‘є векторного зображення в які буде приховуватись секретне
повідомлення, кожний з яких заноситься в D i криву Без‘є у векторному зображенні. Кожний
блок повідомлення подається у вигляді ciz  c1i ,...,ciq  , c iy − частина повідомлення з

довжиною x біт, y  1, q , z  q  x , q − кількість значень елементів шаблону в блоці.
Отримана послідовність сегментів позначається як D Pwv , де w − індекс послідовності
створених сегментів кривої D i , w  N , а Pv − координати опорних точок, v  0, 3 .
3.

Виконується приховування кожного блоку c iz секретного повідомлення в

криву D i , i  1, m шляхом розбиття її на сегменти при різних значеннях параметра t ,

t   0,1 :

3.1.

Приховування кожного елементу шаблону TB kx з блоку c iz при певному
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значенні t відбуватиметься шляхом розбиття кривої Без‘є на два сегмента D Pwv і DPwv1 за
алгоритмом де Кастельжо [5]. Подальше внесення наступних елементів шаблону з блоку c iz
буде відбуватися при наступному значенні t  t  Tt k , де значення Tt k відповідає
приховуваному елементу TB kx на даному кроці t , в отриманий другий сегмент DPwv1 , що буде
розпочинатися з координат точки розбиття початкової кривої. Кожне розбиття кривої Без‘є
призводить до збільшення кількості кривих Без‘є в послідовності сегментів на w  w  1 .
3.2. Здійснивши приховування блоку послідовності c iz у D i криву Без‘є, вона
замінюється на візуально однакову послідовність сегментів DPwv : Di  D0Pv  D1Pv ...  DPwv .
Здійснивши приховування даних (розміром від 100-500 байт) у одну криву Без‘є типу
Curveto векторного зображення формату SVG за побітовим та шаблонним методом
отримаємо наступні результати, що представленні в табл. 1. Приховування даних
здійснювалося з використанням наступних параметрів визначених у роботі [6]: 1)
максимально допустима кількість десяткових знаків дробової частини координат опорних
точок кривих Без‘є – 12; 2) допустима мінімальна довжини кривої Без‘є відносно відстаней
між її опорними точками – 4; 3) максимально допустима похибка в кількості останніх
десяткових знаків дробової частини координат опорних точок, що виникає при зворотному
процесі відтворення початкової кривої D i з послідовності сегментів D Pwv – 5; 4) крок зміни
параметра t за побітовим метод обраховувався по формулі t  1/ n ; 5) значення таблиці
співвідношень для шаблонного методу визначалися за параметрами x  8 та k  256 .
Таблиця 1 – Результати приховування даних в структуру SVG зображення
Побітовий метод
Шаблонний метод
Розмір
Розмір
Розмір
Розмір
приховув контейн
Час
Час
контейн
Час
Час
контейн
№
аної
ера
приховува відтворе
ера
приховува відтворе
ера
інформац
«до»,
ння, с.
ння, с.
«після»,
ння, с.
ння, с.
«після»,
ії, байт
КБайт
КБайт
КБайт
1
100
19511
27,36
17,29
56,28
7,53
21,97
29,89
2
200
19511
43,35
33,56
93,05
14,80
40,42
40,07
3
300
19511
52,87
50,17
131,19
20,43
53,48
50,26
4
400
19511
68,14
67,07
169,68
28,74
73,13
60,46
5
500
19511
77,50
83,56
206,75
37,20
92,77
70,68
На діаграмі рис. 1 показано результати порівняння
сеганоконтейнерів відносно початкового SVG зображення.

розмірів

Рис. 1. Порівняння розмірів одержаних стеганоконейнерів
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Результати порівняння часових затрат на приховування та вилучення даних за
побітовим та шаблонним методів представлені на діаграмах рис. 2 та рис. 3.

Рис. 2. Часові затрати на приховування даних

Рис. 3. Часові затрати на вилучення приховуваних даних
Висновки
Для підвищення ефективності приховування інформації в структуру векторного
зображення в роботі запропоновано шаблонний метод приховування даних. Проведене
дослідження показало, що запропонований метод шаблонного приховування даних створює
стеганоконтейнер більш ніж в 2-ва рази меншого розміру та з меншими затратами часу на
приховування даних ніж побітовий метод, оскільки за одне розбиття кривої Без‘є
приховується цілий блок бітів секретного повідомлення. Однак, застосування шаблонного
методу призводить до збільшення часу на вилучення приховуваних даних з
стеганоконтейнера, оскільки при зворотному процесі поступового відтворення початкової
кривої з сукупності сегментів постійно потрібно перебирати всі значення Tt k шаблону для
відшукання необхідного значення, при якому відбудеться об‘єднання двох останніх
сегментів послідовності.
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ДОДАВАННЯ КРИХКОГО ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКУ
ДО АУДІОФАЙЛУ ФОРМАТУ FLAC
Анотація. Розглядається можливість додавання цифрових водяних знаків у аудіо
файли із стисненням без втрат. Розроблено алгоритм додавання крихкого ЦВЗ до
залишкового сигналу аудіо файлу формату FLAC, розглянуто його переваги та недоліки.
Вступ
На сьогоднішній день, методи цифрової стеганографії широко використовуються в
області захисту інформації та інформаційної безпеки. У їх основі лежить модифікація
цифрових контейнерів — стегоконтейнерів з метою непомітного впровадження певних
бітових послідовностей. Основні напрямки застосування стеганографічних алгоритмів:
надсилання стегоповідомлень, вбудовування цифрових водяних знаків (ЦВЗ) (watermarking)
та ідентифікаційних номерів (ІН) (fingerprinting), вбудовування заголовків (captioning) [1].
ЦВЗ здебільшого використовуються з метою захисту авторських прав та уникнення
незаконного копіювання і використання цифрової інформації. ЦВЗ можуть бути помітними
та непомітними. За надійністю ЦВЗ поділяють на крихкі, напівкрихкі та надійні. Надійні
ЦВЗ використовуються у системах захисту інформації від несанціонованого копіювання.
При цьому ЦВЗ у аудіофайлах повинні бути непомітними для слухової системи людини, для
забезпечення необхідної якості звучання, що особливо важливо при комерційному
використанні. Тому мінімізація викривлень аудіосигналу або застосування слухового
маскування є однією з основних умов для практичної реалізації стеганографічного алгоритму
для вбудовування ЦВЗ.
Виділяють декілька способів вбудовування ЦВЗ. Аддитивні методи засновані на
додаванні до обраної підмножини відліків оригінального цифрового контейнера згенерованої
послідовності псевдовипадкових чисел. У алгоритмах злиття у оригінальний контейнер
вбудовується певне інформаційне повідомлення значно меншого обсягу [2].
Перевагою аддитивних методів є неможливість зчитування відліків оригінального
контейнера без попереднього вилучення доданої псевдовипадкової послідовності. Таким
чином, забезпечується захист вмісту контейнера від несанкціонованого доступу та його
використання зловмисником.
Існують алгоритми, що забезпечують успішне приховування інформації та додавання
цифрових водяних знаків у аудіофайли. Разом з тим, переважна більшість розроблених
методів призначена для використання у аудіофайлах без стиснення. При цьому не була
розглянута проблема створення алгоритмів для приховування інформації та додавання
цифрових водяних знаків у аудіофайли із стисненням без втрат (loseless). Таким чином,
залишається актуальною розробка та практична реалізація нових стеганографічних методів,
що можуть бути застосовані для використання у якості контейнера подібних аудіофайлів.
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Розробка алгоритму додавання крихкого ЦВЗ
У даній роботі було розроблено алгоритм додавання крихкого ЦВЗ до залишкового
сигналу аудіофайла без втрат формату FLAC [3]. Узагальнена схема файлу наведена на рис.1.

Рис. 1. Узагальнена структура файлу формату FLAC

Для додавання псевдовипадкової послідовності використаємо залишковий сигнал у
кадрах даних аудіофайлу (рис. 2).

Рис. 2. Структура кадру даних аудіофайлу формату FLAC

Робота алгоритму буде здійснюватися наступним чином. При створенні файлу формату FLAC цифровий підпис правовласника буде додаватися до блока метаданих
APPLICATION разом з іншою службовою інформацією програми, за допомогою якої створюється файл. При цьому обчислюється значення певної хеш-функції для цифрового підпису
та певного секретного ключа, відомого отримувачу файлу, яке використовується у якості
«зерна» для генератора псевдовипадкових послідовностей (ГПВП). Генерується псевдовипадкова послідовність довжини L = Lr, де Lr – сумарна довжина залишкових сигналів для
всіх кадрів даних аудіофайлу. Отримана послідовність розбивається на частини відповідної
довжини для кожного кадру даних, що додаються до залишкового сигналу за допомогою
логічної операції XOR, після чого корегуються контрольні суми CRC-16 кадрів даних.
При вилученні ЦВЗ з аудіофайлу зчитується цифровий підпис правовласника з блоку
даних APPLICATION. Наступні кроки будуть аналогічними до алгоритму додавання ЦВЗ.
Узагальнена схема алгоритму додавання та вилучення крихкого ЦВЗ наведена на рис. 3.
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Рис. 3. Загальна схема алгоритму додавання (вилучення) крихкого ЦВЗ
Таким чином, було запропоновано алгоритм для додавання та вилучення крихкого
ЦВЗ для аудіофайлу із стисненням без втрат на прикладі файлу формату FLAC. Перевагою
даного алгоритму є неможливість коректного зчитування залишкового сигналу аудіофайлу
зловмисником, який не має відповідного ключа. При цьому відтворення файлу буде
можливим лише зі значним погіршенням якості звуку.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация. Аутентификация на веб-сайтах уже давно стала необходимой и
рутинной операцией для пользователей и владельцев веб-сайтов, исходя из этого появились
технологии которые помогают решить эту проблему. Цель тезиса обзор технологий,
решающих задачу не удобство аутентификации на веб-сайтах.
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В ХХІ веке технологий, где интернет развивается настолько быстро что плодами его
азвития становятся множество интернет-ресурсов. Многие из них требуют аутентификацию,
чтобы предоставить больше возможностей своим пользователям. Поэтому аутентификация
на веб-сайте давно стала рутинной операцией не только для пользователей интернета, но и
для большенства интернет-сервисов, форумов, блогов, социальных сетей и новостных вебсайтов.
Пользователь интернета активно использует в своих целях множество сайтов. И для
каждого нужен свой логин и пароль — что не удобно. И в прибавок к этому могут
разворовываться базы данных с этих веб-сайтов, или сами владельцы веб-сайтов могут
продавать базы данных своих сайтов для Е-mail рассылки. Из-за всего этого на электронный
адрес пользователя приходит много не нужных писем, удаление которых забирает бесценное
время, которое можем потратить на более необходимые вещи.
Проблема удобства при веб серфинге решалась не однократно в результате были
созданы такие технологии как Mozilla Persona (децентрализованная система авторизации на
веб-сайтах, основанная на открытом протоколе BrowserID), uID (универсальный логин или
Е-mail адрес, используемый в uNet-сообществе и в среде веб-сайтов системы uCoz), Google
Friend Connect (платформа, позволяющая принимать аутентификацию по OpenID, Google,
AIM и Yahoo) и на конец OpenID (открытая децентрализованная система, которая позволяет
пользователю использовать один цифровой идентификатор для аутентификации в различных
интернет приложениях).
Большинство из них не стали популярными в связи с своими недостатками:
- По заявлению Mozilla Foundation прекратит развития проекта Mozilla Persona. Такое
решение было принято из-за его непопулярности - Persona установили у себя очень мало вебмастеров. Однако она не будет закрыта и продолжит действовать, но Mozilla больше не будет
добавлять в нее новые функции. Mozilla продолжит устранять в Persona уязвимости и
выступать в роли хостера [2].
- uID - не расширился, и за пределы системы uNet-сообщества и веб-сайтов uCoz не
вышел и не сумел стать популярным в интернете [4].
- Google Friend Connect - попал под сокращения проектов Google, и был закрыт в 2011
году [3].
Разработанный в 2006 году OpenID создателем liveJournal Bradley Fitzpatrick'ом,
обладал недостатками в первой версии, и не был популярным. После выпуска второй версии
протокола, получил поддержку от Google, Yahoo!, Microsoft, PayPal, Symantec, Ping Identity,
Verizon и начал набирать популярность среди пользователей. На конец 2009 года протокол
стали использовать более 1 миллиарда пользователей и более 9 миллионов веб-сайтов
поддерживали аутентификацию по OpenID.
OpenID - это децентрализованная система, и это означает что у нее нет центральной
системы которая регулирует использования OpenID и любой пользователь может стать
провайдером своего OpenID идентификатора или выбрать какой провайдер использовать, и
сохранить идентификатор в случаи изменения провайдера, что очень удобно.
Стандарт OpenID работает в обычном браузере и не требует использовать JavaScript
или специальные клиентское программное обеспечения. Схема аутентификации работает с
технологией "аjax", что делает возможным конечным пользователям аутентифицироваться
любым объектом, желающим проверить подлинность идентификатора, оставаясь на текущей
веб–страницы [1].
Аутентификация OpenID использует стандартные http и tls совместимый с http (https)
запросы и ответы, поэтому она не нуждается в специальном программном обеспечении в том
числе и клиентского.
OpenID не использует файлы cookie или другие механизмы управления сеансом. Это
свойство придает системе простоту и удобство в использовании, но делает ли это систему
безопасной и надежной? Это еще следует рассмотреть в дальнейших исследованиях этой
системы.
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Выводы
Таким образом, OpenID на сегодняшний день является лучшим решением проблемы
удобства веб-серфинга. Основными преимуществами перед другими системами - это
простота в использования и основывается на решениях которые не требуют дополнительного
программного обеспечения.
Интеграция поддержки OpenID на веб-сайтах, приложениях, сервисах доступна
благодаря свободному доступу к библиотекам по данной системе. Одной из существенных
преимуществ аутентификации по OpenID это повышения usability сайта, что является
предпосылкой к развитию данной концепции.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ З МЕТОЮ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЇХ ВИТОКУ МЕРЕЖЕВИМИ КАНАЛАМИ
Анотація. Розглянуто підходи до захисту персональних даних, що обробляються в
інформаційних системах. Розглянуто цілі та основні методи мінімізації загроз
персональним даним при їх обробці в інформаційних системах. Запропоновано засоби та
шляхи їх впровадження. Запропоновано алгоритми виявлення та попередження витоку
мережевими каналами персональних даних на основі проведення контекстного та
контентного аналізу даних.
З багатьох загроз (економічна нестабільність, шпіонаж, крадіжка інтелектуальної
власності тощо) найбільший збиток несуть загрози з інформаційної безпеки. Такі загрози
несуть збитки як фінансові, так і нанесення шкоди репутації. Актуальним питанням
сьогодення є питання внутрішньої безпеки інформаційних систем, зокрема і попередження
несанкціонованого витоку даних мережевими каналами [1]. 70-90% втрат даних, складають
персональні дані (ПД), а з них третина – втрачаються мережевим шляхом. Виникнення таких
втрат обумовлено, в тому числі, як навмисними та протиправними діями співробітників
компаній, так і їх халатністю [2].
З точки зору інформаційної безпеки ПД можна виділити дві основні групи загроз:
зовнішні та внутрішні. До загроз зовнішнього типу відносять ті загрози, що виникають та
якими керують з зовні, за межами інформаційної системи, відносно ресурсів якої вони
спрямовані. Внутрішні загрози виникають в межах інформаційної системи, і які надходять
від обладнання, програмних засобів та користувачів системи обробки інформації. Вихідні
дані для визначення загроз формуються на основі проведення переліків джерел загроз,
проведення тестування системи для виявлення слабких місць та переліку технічних каналів
витоку інформації. До етапів визначення актуальних загроз можна віднести:
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- оцінка захищеності інформаційної системи обробки персональних даних;
- експертна оцінка частоти та можливості реалізації загрози;
- визначення актуальних загроз.
Інструментальний аналіз захищеності інформаційної системи обробки персональних
даних включає аналіз засобів, призначених для захисту інформації, що циркулює в системі:
шлюзів VPN, антивірусних засобів захисту, засобів виявлення атак IDP/IPS, міжмережевих
екранів і систем захисту від витоку конфіденційної інформації. Додатково проводиться аналіз безпеки мережевої інфраструктури: комутаторів, маршрутизаторів, мереж SAN і WLAN.
До основних заходів забезпечення безпеки та функціонування спеціальних
інформаційних систем обробки персональних даних включають:
- визначення загроз безпеки ПД і формування моделі загроз;
- розробку на основі моделі загроз системи захисту ПД;
- перевірку готовності системи захисту інформації (СЗІ) до використання;
- навчання персоналу правилам роботи зі СЗІ;
- облік осіб, допущених до роботи з ПД;
- контроль за дотриманням умов використання СЗІ;
- реагування на порушення режиму захисту ПД;
На сьогоднішній день найбільш дієвим та оптимальним рішенням питання контролю
та попередження витоку інформації мережевими каналами за межі інформаційної системи є
DLP-системи. Вони знаходять достатньо широке впровадження, наприклад, InfoWatch Traffic
Monitor 3.2, RSA DLP Suite 7.0, Symantec Data Loss Prevention 9.0 та інші. Ключовою
функцією роботи таких систем є виявлення в потоках даних інформації, що задається
критеріями пошуку, а їх принцип роботи полягає в фільтрації даних, у тому числі і тих, що
надходять до мережевого каналу. Очевидно, що від досконалості підібраних критеріїв
пошуку та коректності їх технічної реалізації залежить ефективність роботи системи в
цілому. Очевидно, що загальний принцип роботи таких систем досить простий (рис. 1). З
метою попередження несанкціонованого
поширення ПД мережевими каналами
достатньо отримати дані з каналу передачі,
виявити серед них персональні та провести
їх аналіз. За результатами аналізу необхідно
встановити, чи виявлена пересилка є
дозволеною, передбаченою процесом обробРисунок 1 – Загальний принцип роботи
ки даних, чи є недозволеною. Подальше
системи
виявлення та попередження витоку
управління даними буде залежати від
персональних даних мережевими каналами
результатів аналізу.
При цьому використання подібних
систем з точки зору попередження витоку ПД може бути впроваджене з певними
застереженнями. Подібні системи безумовно виявляють у мережевому каналі конфіденційну
інформацію та блокують її надсилання. За умовами обробки ПД у певних випадках
необхідно забезпечити їх надсилання мережевими каналами, наприклад, щомісячна звітність
господарюючих суб‘єктів Пенсійному фонду про заробітну плату співробітників. Іншими
словами, надсилання ПД мережевими каналами може бути як санкціоноване (дозволене) так
і таке, що виконується з порушенням встановлених правил обробки таких даних
(недозволене). Тому системи попередження несанкціонованого витоку ПД повинні виділяти
дозволені та недозволені надсилання таких даних мережевими каналами та у відповідності з
цим забезпечувати управління такими даними.
Системи виявлення та попередження витоку інформації базуються на проведенні
фільтрації даних методами контекстного або контентного аналізу. Враховуючи основні
переваги обраних методів, які полягають у простоті та ефективності методу контекстного
аналізу та більш точному контентному аналізі даних, можна зробити висновок, що
поєднання методів контекстної та контентної фільтрації даних може бути основою для
створення системи виявлення та попередження несанкціонованого витоку ПД мережевими
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каналами. Враховуючи встановлений порядок обробки ПД [3], швидкодіючим та відносно
простим методом контекстної фільтрації можна виявити повідомлення, у складі яких такі
дані можуть надходити до мережевого каналу з порушенням встановлених правил їх
обробки. До них відносять повідомлення, які надходять з робочих місць, за якими проходить
обробка ПД та надсилаються кореспондентам, участь яких у обробці ПД не передбачена.
Такі повідомлення повинні підлягати подальшому аналізу, а всі інші можуть бути направлені
за призначенням. В їх складі не буде ПД, або вони будуть надсилатись у відповідності до
встановленого порядку їх обробки.
Алгоритм проведення контекстної фільтрації даних з метою виявлення повідомлень, у
складі яких можуть бути ПД та надсилання яких мережевими каналами порушить встановлений порядок обробки таких даних, наведено на рисунку 2. Для забезпечення коректного
проведення контекстної фільтрації даних важливим є питання формування та підтримання
актуальності шаблонів контекстного пошуку. Ступінь відповідності таких шаблонів
встановленому порядку обробки даних буде визначати якість проведення аналізу. Для
забезпечення можливості управління процесом фільтрації даних та своєчасного корегування
шаблонів контекстного пошуку необхідно передбачити автоматизацію процедури їх
формування та супроводження, корегування та налаштування відповідно до встановленого
порядку управління ПД. Такі шаблони повинні формуватися на основі бази даних
операторів, що проводять обробку персональних даних. Однією з опцій такої бази даних
повинна бути процедура автоматизованого формування шаблонів контекстного пошуку.
Повідомлення, відносно яких було встановлено, що в їх складі ПД можуть надходити
до мережевого каналу з порушенням встановлених правил їх обробки підлягають
проведенню подальшого аналізу. Такий аналіз проводиться з метою виявлення в їх складі
ПД. Методи контекстного аналізу не є ефективними у разі застосування їх для обробки
інформації, яка знаходиться у контейнері. Тому вони не можуть бути застосовані для
подальшого аналізу повідомлень з метою виявлення у їх складі відповідних даних. Таку
перевірку доцільно проводити методами контентного аналізу, наприклад, за ключовими
словами. Алгоритм проведення контентного аналізу наведено на рисунку 3.

Рисунок 2 – Алгоритм виявлення в
мережевому каналі повідомлень, у складі
яких можуть бути ПД, надсилання яких
порушує встановлений порядок їх обробки
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Рисунок 3 – Алгоритм виявлення в
мережевому каналі повідомлень, у складі
яких є ПД, надсилання яких порушує
встановлений порядок їх обробки
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МИНИМИЗАЦИЯ СТАРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Анотация. В работе рассмотрена возможность усовершенствования подсистем
оповещения комплексной системы защиты информации с исспользованием таймерних
сигналов для минизации старения информации.
Развитие научно – технического прогресса сопровождается тенденцией увеличения
различных угроз для человека, и общества в целом. Все чаще, среди них первое место
занимают угрозы информационной безопастности.
На решение вопросов эффективной защиты информации, как от внешних, так и от
внутренних угроз, направлено создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ).
Комплексная система защиты информации (КСЗИ) – совокупность организационных
и инженерно-технических мероприятий, которые направлены на обеспечение защиты
информации от разглашения, утечки и несанкционированного доступа [1].
КСЗИ является глобальной концепцией безопасности и основой для безопасности
инфраструктуры государства, и имущества населения.
Анализ структуры КСЗИ указывает на наличие подсистем которые подвержены
процессам старения информации. Одной из таких является подсистема оповещения. Под
старением информации понимают рассогласование во времени признаков объекта и его
информационной модели.
Данный процесс может быть вызван низким быстродействием работы узлов,
задержками при передаче и обработке информации, временными отказами некоторых
элементов подсистемы. Реальным примером служит задержка при срабатывании подсистемы
оповещения, в результате перегрузки информационно-вычислительной структуры КСЗИ.
Одним из ключевых подходов к минимизации такого рода рисков, является
использование современных информационно-телекоммуникационных методов. К таким
относятся методы, базирующиеся на таймерных сигнальных конструкциях(ТСК)[2].
Благодаря их структуре, они позволяют получить большее количество реализаций на
фиксированном временном интервале (табл.1), чем классические разрядно-цифровые коды.
В тоже время такой подход снижает помехозащищенность каждой реализации. Однако,
сложность декодирования таких сигнальных конструкций сравнительно ниже, чем у
аналогичных представителей данного класса, что позволяет выиграть время на принятие
решения.
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Таблица 1 – Коэффициент выигрыша V при реализации ТСК на временно интервале
Tc  8t 0 для параметров сигнала i  3 , i  4 , инкрементом изменении параметра

S  2 10 и отношение прироста
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s
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S
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79,98

3,67

2,66

2,19
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s 1

Теоретически анализ структурных особенностей ТСК показывает на наличие
возможности управления временными характеристиками информационных систем и, таким
образом, влиять на состояние процесса старения информации в подсистеме оповещения
КСЗИ.
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АНАЛІЗ ПЕМВН КАНАЛІВ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH
Анотація. Розглянуто можливість утворення каналу витоку конференційної
інформації на базі побічних електромагнітних випромінювань та наводок при передаванні
даних технологією Bluetooth.
На сьогоднішній час, у зв‘язку з інтенсивним розвитком цифрових технологій,
зростає актуальність безпроводових мереж передавання інформації. Серед таких широке
розповсюдження отримала технологія Bluetooth.
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Технологія Bluetooth – це спосіб передавати інформацію, керувати пристроями,
з'єднувати кілька пристроїв в локальну мережу і т.п.
Сигнал, при використанні даної технології, формується по методу FHSS (Frequency
Hopping Spread Spectrum псевдовипадкова перебудова робочої частоти, рис.1). Метод FHSS
простий в реалізації, забезпечує стійкість до широкосмугових перешкод, а вартість
реалізації устаткування незначна.
Частота
1

Період передачі даних
0

0

F10
F9
F8
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
Час
Період передачі чіпа
Сигнал двійкового нуля
Сигнал двійкової одиниці
Рис.1 – Алгоритм FHSS
Згідно алгоритму FHSS, в Bluetooth частота сигналу, що несе, стрибкоподібно
міняється 1600 разів в секунду Послідовність перемикання між частотами для кожного
з'єднання є псевдовипадковою і відома тільки передавачу і приймачу, які кожні 625 мкс
(один часовий слот) синхронно перебудовуються з однієї частоти, що несе, на іншу[2].
При передаванні цифрових даних і аудіосигналу (64 Кбіт/с в обох напрямах)
використовуються різні схеми кодування: аудио-сигнал не повторюється (як правило), а
цифрові дані у разі втрати пакету інформації будуть передані повторно. Без завадостійкого
кодування, забезпечує передавання даних зі швидкостями 723,2 Кбіт/с із зворотним
каналом 57,6 Кбіт/с, або 433,9 Кбіт/c в обох напрямах.
Специфіка структури сигналу породжує появу каналів витоку інформації, що може
призвести до спотворення даних, їх перехоплення, знищення. Один з таких каналів, базується на побічних електромагнітних випромінюваннях та наводках. Важливість виявлення такого каналу має принципове значення, т.я. передавання ведеться по радіоканалу, а
можливість активних та пасивних методів захисту у даному випадку обмежені.
Література
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Романюков М.Г.
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kolyanr21@gmail.com
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧСНОЇ ТЕХНІКИ
ВІБРОАКУСТИЧНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
Анотація. Розглядається перелік засобів загального призначення, які дозволені для
забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено
законодавством України в контексті техніки віброакустичного захисту. Використовуючи
процедуру універсального симплексного методу, розраховано максимальний рівень
розбірливості мови в окремих семиоктавних смугах. Обчислюється необхідність оптимізації
по спектру завади, що дозволяє зменшити рівень розбірливості мови та інтегральний
рівень мовних сигналів в смузі частот 5600-11200 Гц.
Віброакустичні канали витоку мовної інформації являються одними з найбільш
доступних для несанкціонованого з‘йому приховуваних даних, навіть без застосування
спеціальних технічних засобів. Саме тому техніка віброакусичного захисту (ТВЗ) мовної
інформації продовжує зберігати свою актуальність, а техніка віброакустичного захисту(далі
ТВЗ), що випускається продовжує залишатись затребуваною. Як підтвердження тому,
зростання попиту на встановлення систем ТВЗ як в приватних так і в державних установах.
Захист мовної інформації являється однією з найбільш важливих задач в комплексі
заходів по забезпеченню інформаційної безпеки об‘єкта чи організації. Для її перехвату
можливий «зловмисник» (одна або декілька осіб, які зацікавлені в отриманні інформації)
можуть використовувати широкий арсенал портативних засобів акустичної (мовної)
розвідки, що дозволяють перехоплювати мовну інформацію по прямому акустичному,
віброакустичному, електроакустичному і оптикоелектронному (акустооптичному) каналах,
до яких належать:
– портативна апаратура звукозапису (малогабаритні диктофони, магнітофони та
засоби звукозапису на основі цифрової схемотехніки);
– направлені мікрофони;
– електронні стетоскопи;
– електронні засоби перехвату мовної інформації (закладні пристрої) з датчиками
мікрофонного і контактного типів з передаванням перехопленої інформації по радіо,
оптичному (в інфрачервоному діапазоні довжини хвиль) та ультразвуковому каналах, мережі
електроживлення, телефонних лініях зв‘язку та спеціально прокладених лініях;
– оптикоелектронні, лазерні акустичні системи і т.д.[1].
На теперішній час представлений досить широкий асортимент технічних засобів
віброакустичного захисту. Серед них більшість пройшли сертифікацію чи експертизу.
Документ системи ТЗІ. Перелік засобів загального призначення, які дозволені для
забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено
законодавством України (станом на 11 серпня 2014 року):
1.
Генератор шумових сигналів „МАРС-ТЗО-4-2” ТУ У 31.6-14309379-0062004 (ПАТ "МАРС", м. Київ),Сертифікат відповідності № UA1.017.0005230-14 Дійсний з
29.01.2014 до 27.10.2014. Виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції (зав.№101350
- №101549).
2.
Вібровипромінювачі: ВИ 3,ВИ 4 ТУ У 31.6-14309379.002-2001 (АТВТ
"МАРС", м. Київ), Сертифікат відповідності №UА1.017.0070535-14 Дійсний з 23.07.2014 до
22.07.2016. Виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції ВИ3 (зав.№9000№9999)ВИ4 (зав.№10000-№10999).
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3.
Колонка акустична захищена „МАРС-АКЗ” ТУУ 31.6-14309379-008:2009
(ПАТ "МАРС", м. Київ). Сертифікат відповідності № UA1.017.0008848-14 Дійсний з
12.02.2014 до 04.02.2016. Виданий на зазначену у сертифікаті партію продукції
(зав.№201800-№202299).
4.
Прилад віброакустичного захисту інформації „ОЦЗІ-ВА”ТУ У 73.131310763-001-2003 (ТОВ "Об'єднаний центр захисту інформації", м. Київ), Сертифікат
відповідності № UA1.017.0016114-14 виданий на продукцію, що виготовлено серійно з
17.03.2014 до 16.03.2016.
5.
Генератор шуму акустичний "Топаз ГША-4"ТУ У 33.2-24787625.003-2003
(Відділ ТЗІ ВАТ "Миколаївське підприємство "ЕРА", м. Миколаїв), Сертифікат
відповідності № UA1.017.0196995-12 Дійсний з 08.11.2012 до 07.11.2014 Виданий на
зазначену у сертифікаті партію продукції (зав.№001-12 - №150-12).
6.
Генератори шуму акустичні „Топаз ГША-4М” , „Топаз ГША-4МК” ТУ У
33.2-24787625.003-2003 (Відділ ТЗІ ВАТ "Миколаївське підприємство "ЕРА", м. Миколаїв),
Експертний висновок № 318 Дійсний з 07.10.2011 до 07.10.2014 Виданий на зазначену в
експертному висновку партію продукції „Топаз ГША-4М‖ (зав.№001-11- №050-11) „Топаз
ГША-4МК‖ (зав.№051-11 - №100-11).
7.
Віброакустичний випромінювач „Топаз ВВ-1”ТУ У 33.2-24787625.002-2003
(Відділ ТЗІ ВАТ "Миколаївське підприємство "ЕРА", м. Миколаїв), Сертифікат
відповідності № UA1.017.0196993-12 Дійсний з 08.11.2012 до 07.11.2014, виданий на
зазначену у сертифікаті партію продукції (зав.№0001-12 - №1000-12)[4].
В Україні згідно діючого НДТЗІ в якості захисного сигналу використовуються
виключно найпростіші однокомпонентні захисні завади типу «білий шум» та «рожевий
шум».Діапазон робочих частот вихідного сигналу повинен охоплювати не менше п‘яти октав
з частотами 18-5600 Гц. Саме такий діапазон мають представлені вище прилади
віброакустичного захисту. Однак слуховий апарат людини здатен реєструвати розмову в
більш широкій смузі частот 90-11200 Гц, що охоплює сім октавних смуг.Думка про
забезпечення потрібного рівня зниження розбірливості мови в смузі частот 175-5600 Гц
являється хибною та не дозволяє отримати необхідний рівень розбірливості мови нижче
значення 0,45. Таке зменшення смуги зашумлення порівняно зі смугою 90-11200 Гц
приводить до збільшення сигналу завади на 5 дБ та більше. Звідси виникає необхідність
обчислення максимального рівня розбірливості мови в окремих семиоктавних смугах[2,3].
Для вирішення даної задачі вводимо цільову функцію задачі
(досягнення
мінімального рівня приховуваного мовного сигналу дБ
) в окремих октавних
смугах.
Цільова функція з урахуванням вагового коефіцієнту смуги
(характеризує
ймовірність наявності формант мови в даній смузі), має наступний вигляд:
Математична модель задачі в загальному вигляді записується так:

(3)
Процес обчислення задачі симплексним методом представляємо у вигляді табл. 1.
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Таблиця 1 – Результати обчислення задачі симплексним методом

У відповідності до останньої симплексної таблиці записуємо оптимальний план задачі:
Оптимальний план задачі передбачає наступне: необхідність оптимізації по спектру
завади, що дозволяє зменшити рівень розбірливості мови до 1,23 дБ. Крім того суттєвий
вплив на рівень розбірливості мови складає смуга частот 5600-11200 Гц, відповідно до
сьомої октави. При цьому інтегральний рівень мовних сигналів може досягнути до 9 дБ, який
необхідно враховувати при оцінці ефективності захищеності мовної інформації.
Висновки
Проаналізувавши
сучасну
техніку
віброакустичного захисту
в
Україні
тавикористовуючи процедуру універсального симплексного методу було розраховано
максимальний рівень розбірливості мови в окремих семиоктавних смугах, відповідно до
якого виникає необхідність оптимізації по спектру завади, що дозволяє зменшити рівень
розбірливості мови до 1,23 дБ. Крім того суттєвий вплив на рівень розбірливості мови
складає смуга частот 5600-11200 Гц, відповідно до сьомої октави. При цьому інтегральний
рівень мовних сигналів може досягнути до 9 дБ, який необхідно враховувати при оцінці
ефективності захищеності мовної інформації. Таким чином для ефективного зашумлення
розмовного мовлення необхідно використовувати техніку віброакустичного захисту що
працює в семиоктавному частотному діапазоні.
Література
1. А.А. Хорев / Методы защиты речевой информации и оценкиихэффективности
//А.А. Хорев, Ю.К. Макаров // Защита информации. Конфидент. – 2001. – №4. – С. 22-33.
2. С.В. Григорьев / Оптимизированная по спектру шумовая помеха / С.В.
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технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено законодавством України
(станом на 11 серпня 2014 року) [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://www.dstszi.
gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=111290&cat_id=39181.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ МАРШРУТИЗАЦИИ
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ ТИПА MANET. ПРОТОКОЛА AODV
Анотация: Рассматривается анализ воздействия угроз и атак на информационную
безопасность в беспроводных сетях типа MANET. Также рассмотрен протокол
маршрутизации AODV. Предложено усовершенствование методов защиты информации,
разработки алгоритмов: защищѐнности сети, обнаружения атак, борьбы с противником.
В условиях быстро развивающихся информационных технологий, актуальным
остается создание многоуровневой мобильной компоненты управления, основу которой
составляют мобильные радиосети которые строятся по технологии MANET (Mobile Ad-Hoc
Networks). Сфера применения таких сетей широка (поисково-спасательные операцияи,
учебные цели, места с отсуцтвием телекоммуникационной инфраструктуры).
Учитывая то, что радиосети используют окружающее пространство для передачи
информации, то особую актуальность приобретают вопросы, связанные с повышением
уровня безопасности передающих данных в мобильных радиосетях. Без обеспечения
должной защиты конфиденциальности и целостности информации при ее передаче между
рабочими станциями и точками доступа нельзя быть уверенным в том, что информация не
будет перехвачена противником, узлы и точки доступа не будут подвержены постороннему
вмешательству.
Така как Ad Hoc сети представляют собой множество беспроводных мобильных узлов
связи (станций, пользователей), образующих динамическую автономную сеть при помощи
полностью мобильной инфраструктуры. Узлы общаются друг с другом без вмешательства
централизованных точек доступа или базовых станций, поэтому каждый узел действует как
маршрутизатор и конечный пользователь. Решая задачу безопасности может потребоваться
специализированное оборудование, алгоритмы, методы и подходы обеспечивающие
безопасную работу сети [1].
По своей структуре радиосети могут быть зависимыми от внешних факторов:
природные техногенные и антропогенные, которые могут нарушать нормальное
функционирование
радиоканала и как следствие передачу информации на уровне
маршрутизации [3]. Но в сравнении с указанными факторами только намеренное
проникновение в сеть противника представляют наибольшую угрозу.
Для решения подобной задачи необходимо раскрыть значения терминам:
"атака","угроза".
Под угрозой понимают потенциально возможное происшествие, преднамеренное или
нет, которое может оказать нежелательное воздействие как на систему так и на информацию,
хранящуюся в ней. Существуют четыре действия, производимые с информацией, которые
могут содержать в себе угрозу: сбор, модификация, утечка и уничтожение. Эти действия
являются базовыми для дальнейшего рассмотрения.
Придерживаясь принятой классификации, следует разделять все источники угроз на:
внешние и внутренние. Также виды угроз можно разделить на: умышленные и
неумышленные.
По способам воздействия на объекты информационной безопасности угрозы
подлежат следующей классификации: информационные; программные; физические;
радиоэлектронные. Которые влияют на уровни сетевой модели: физический, канальный,
сетевой, транспортный, прикладной, сеансовый, уровень представления.
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Выделяют следующие угрозы безопасности беспроводных сетей: вардрайвинг,
подслушивание; отказ в обслуживании; глушение клиентов; глушение базовой станции.
Организовывая безопасность радиосетей, необходимо представить потенциальную
модель угроз. На практике чаще всего используется следующая классификация угроз,
основывающаяся на трѐх базовых свойствах защищаемой информации – конфиденциальности, целостности и доступности.
Стоит отметить, что реальные угрозы информационной безопасности в радиосети
может быть реализована посредством атаки, на сеть, ее отдельные узлы, компаненты,
информацию, вплоть до протокольного уровня. Как показывает практика, информационные
атаки могут подразделяться на внешние и внутренние, в пределах Ad Hoc сети и извне.
Также стоит отметить следующие разновидности атак: пассивная и активная, которые могут
применяться на протокольном уровне [4].
При пассивной атаке цель атакующего состоит в том, чтобы получить информацию,
при которой не изменяются данные и не повреждается система. Однако атака может нанести
вред
на
уровне
маршрутизации.
Пассивные
нападения,
могут
быть
предотвращены шифрованием данных.
Активные атаки изменяют данные или повреждают систему. Атаки, которые
угрожают целостности или готовности. Эта разновидность атак обнаруживаются легче,
нежели предотвращаются, поэтому противник может начинать атаку разными методами и
направленная на уровне протоколов маршрутизации.
Атаки можно классифицировать по следующим признакам:
- Классификация атак по целям, к которой относят: нарушение нормального
функционирования объекта атаки; получение контроля над объектом атаки; получение
конфиденциальной информации; модификация и фальсификация данных.
- Классификация атак по мотивации действий, к которой относят: случайность;
корыстный интерес и т.д.
- Местонахождение нарушителя: в пределах одной сети с объектом атаки; извне.
- Механизмы реализации атак, к которой относят: прослушивание; активность;
расходование вычислительного ресурса; нарушение навигации; выведение из строя; запуск
приложений на объекте атаки и др.
Также стоит отметить некоторые типы атак, которые могут быть осуществлятся в
Ad Hoc сетях: - Чѐрная дыра: использование протокола маршрутизации для перенаправления
пакетов, идущих от или к целевому узлу, через определѐнный узел;
- Переполнение таблицы маршрутизации: создание маршрутов к несуществующим
узлам;
- Эгоистичность: склонность узла не предоставлять услуги другим, например услугу
маршрутизации;
- Жадность: склонность узла использовать разделяемые ресурсы больше остальных,
например среду передачи данных;
- Испытание бессонницей: повышение мощности работы целевого узла путѐм
вынуждения его производить дополнительные действия;
- Обнаружение местоположения: посылка маршрутных сообщений, которые бы
приводили к получению некоторой информации о топологии сети;
- Спуфинг: подделка идентификации;
- Постановка помех: «засорение» канала передачи данных посторонними шумами;
К примерам атак стоит отнести: прослушивание трафика; сканирование портов;
атака SynFlood; атака ARP – Spoofing; атака IISDOS [4].
Исходя из классификации становится понятно, что противник может начинать атаку
разными методами и направленностью как на уровне протоколов маршрутизации так и на
уровне функциональных особенностей уровней Сетевой модели OSI.
Целесообразно будет рассмотреть один из протоколов маршрутизации.
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Представителями протоколов маршрутизации являются: DSR (Dynamic Source
Routing); AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector); TORA (Temporally Ordered Routing
Algorithm); ABR (Associativity-Based Routing); SSR (Signal Stability Routing) и др.
Рассмотрим реализацию протокола – AODV [2].
AODV ( Ad hoc On-Demand Distance Vector ) — протокол динамической
маршрутизации для мобильных ad-hoc сетей (MANET) и других беспроводных сетей. AODV
пригоден для маршрутизации как unicast, так и multicast пакетов. Является реактивным
протоколом маршрутизации. В AODV с помощью применения порядковых номеров при
обновлениях маршрута исключена возможность возникновения проблемы «счета до
бесконечности».
Представляет собой комбинацию методов DSR и DSDV. Построение и поддержание
маршрутов осуществляется зондированием сети. Для поддержания информации о «новых»
маршрутах используется порядковая нумерация маршрутов. Протокол использует четыре
типа сообщений: зонд-запрос, зонд-ответ, зонд-корректировку и hello-сообщение [2].
Функционирование протокола происходит следующим образом. При необходимости
передачи пакета узел обращается к маршрутной таблице за маршрутом. В случае его
отсутствия передается зонд-запрос к соседним узлам. Промежуточные узлы, приняв зондзапрос и не имея маршрута к адресату, ретранслируют его далее. Адресат, получивший зондзапрос, формирует зонд-ответ и посылает его отправителю. Отправитель, получив зондответ, корректирует свою маршрутную таблицу. Протокол AODV был расширен с помощью
добавления двух атрибутов безопасности RREQ и RREP и добавления уровня доверия
каждому узлу.
Если связь недостаточно надѐжная, то предусмотрена возможность дополнительного
подтверждения установки маршрута — отправление от узла-инициатора узлу-получателю
сообщения RREP-ACK, подтверждающего получение сообщения RREP.
Когда маршрут по каким-либо причинам разрушается, передаѐтся сообщение об
ошибке к передающему узлу и процесс создания маршрута повторяется.
Наибольшая сложность, возникшая при реализации протокола, связана с
необходимостью понизить количество сообщений, чтобы не использовать полностью
пропускную способность сети.
Маршрутизация является основой сетевой инфраструктуры. Она контролирует и
управляет потоком сообщений в сети. Возможно, что противник может подслушать,
перехватить или изменить эти сообщения или внедрить вредные сообщения в процессе
маршрутизации. Противник также может овладеть маршрутизатором и полностью
контролировать его, для того чтобы повредить сеть изнутри. В результате компрометация
сетевой инфраструктуры может привести к отказу служб, раскрытию или модификации
маршрутной информации, раскрытию сетевого трафика или ошибоночному использованию
сетевых ресурсов [3].
Общий метод борьбы против этих атак это цифровая подпись. Таким образом, может
быть защищена подлинность и целостность сообщения. Для беспроводных Ad Hoc сетей
недостаток поддержки фиксированной инфраструктуры и частые изменения в сетевой
топологии делают проблемы безопасной маршрутизации более сложными. Но проблема
заключается в том, как безопасная связь между источником и приемником может быть
установлена перед тем, как будет проложен маршрут между ними [4].
Кроме того, до сих пор не разработана детальная модель угроз, существующих в
области сетей беспроводного доступа, и методов борьбы с ними.
В целом решение задачи обеспечение информационной безопасности требует
усовершенствование методов защиты информации на уровне протоколов маршрутизации,
разработки алгоритмов: защищѐнности сети, обнаружения атак, борьбы с противником.
Направленные на поддержание, как отдельных узлов системы, так и сети в целом.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ РИЗИКІВ
В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Анотація. Розглянуто зміст та особливості застосування сучасних методик
управління ризиками інформаційної безпеки. Досліджені принципи і загальне керівництво по
менеджменту ризиками відповідно стандарту ISO 31000:2009. Наведена належна практика
вибору та застосування методик оцінки ризику, що передбачена стандартом ISO/IEC
31010:2009.
Аналіз та управління інформаційними ризиками – базові процеси, що визначають
ефективність забезпечення інформаційної безпеки (ІБ) корпоративних мереж зв‘язку (КМЗ).
При організації системи, що включає різнорідні заходи та засоби забезпечення ІБ, саме
аналіз інформаційних ризиків визначає якість, ефективність функціонування, критерії вибору
та всебічної оптимізації. Відомо, що ризик в ІБ являє собою вимірну величину. Користування
категоріями ризику дозволяє якісно і кількісно визначити ефективність системи захисту
інформації, рівень безпеки дій і прийнятих рішень.
На етапі аналізу ризиків визначається можливість збитків внаслідок порушення
режиму ІБ, деталізуються характеристики ризиків для інформаційних ресурсів і технологій.
Результати аналізу використовуються у процесі вибору засобів захисту, оцінки ефективності
існуючих і розроблюваних підсистем ІБ.
Під управлінням ризиками розуміється процес ідентифікації і зменшення ризиків, які
можуть впливати на інформаційну систему [1].
Метою процесу управління ризиками ІБ є виявлення, контроль та мінімізація
впливу чинників дестабілізації (ЧД).
Можливо виділити чотири основні етапи управління ризиками ІБ, яке здійснюється
з метою забезпечення захищеного неперервного функціонування КМЗ.
1. Аналіз ризику. Виявлення та оцінка ЧД, які можуть с компрометувати ІБ
важливих інформаційних активів. Дає змогу визначити профілактичні заходи щодо
зниження ймовірності виникнення ЧД і визначити контрзаходи з метою успішної
нейтралізації цих обмежень ще на етапі проектування.
2. Оцінка ризику. Є процесом визначення рівня ризику. Ризик традиційно
обчислюватимемо як функцію важливості активів, ймовірності виникнення загрози і
наявності вразливостей, величини завданого збитку.
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3. Зниження ризику. Це етап, на якому реалізуються заходи (контролі) щодо
запобігання визначеним ризикам, а також впроваджуються засоби відновлення у разі
реалізації ризиків, що можуть порушити неперервне функціонування СЗІ.
4. Оцінка вразливостей та контролів. Аналіз основних властивостей КМЗ та
виявлення тих, які можна використати з метою реалізації загрози порушення ІБ, а
також визначення ефективності та адекватності заходів ІБ та виявлення недоліків в її
реалізації.
На практиці управління ризиками здійснюється за певними методиками.
Найбільш відомими сучасними методиками управління ризиками ІБ, які можно
застосувати для аналізу ризиків ІБ КМЗ у процесі забезпечення її захищеного
функціонування є: NIST, CRAMM, OCTAVE.
1. NIST. Однією з найпопулярніших та широковживаних методик управління
ризиками є методика оцінки ризиків Національного інституту стандартів і технологій США
(National Institute of Standards and Technology) NIST. Ця методика передбачає попереднє
оцінювання двох параметрів:
- потенційного збитку;
- ймовірності реалізації загрози.
NIST охоплює широке коло завдань, що пов‘язані зі стратегією управління
ризиками і є основою для розроблення власної системи управління ризиками. Процес
оцінювання ризиків ІБ представляється у вигляді таблиці, що відображає залежність
кожного ризику від
двох вхідних змінних: потенційного збитку і ймовірності
можливого інциденту. При цьому значення кожної змінної, зокрема ризику, оцінюється
тільки за трирівневою шкалою. Такий ―неточний‖ механізм отримання оцінок ризику
суттєво обмежує точність результатів, але забезпечуючи їх оперативність та відтворюваність.
2. CRAMM (CCTA Risk Analysis and Managment Method), яку розробило
Агентство з комп‘ютерів і телекомунікацій Великобританії (Central Computer and
Telecommunications Agency) за поданням Британського уряду і яка прийнята за
державний стандарт.
В основу методики CRAMM покладено комплексний підхід до оцінки ризиків, що
поєднує кількісні та якісні методи аналізу. Методика є універсальною і придатна як для
великих, так і для малих організацій, як державного, так і комерційного сектору.
Методика CRAMM припускає поділ всієї процедури на три послідовні етапи.
Завданням першого етапу є відповідь на запитання: «Чи достатньо для захисту системи
застосування засобів базового рівня, що реалізують традиційні функції ІБ, чи необхідне
проведення детальнішого аналізу?». На другому етапі здійснюється ідентифікація ризиків
і оцінюється їх величина. На третьому етапі вирішується завдання про вибір адекватних
контрзаходів. Методика CRAMM для кожного етапу визначає набір вихідних даних,
послідовність заходів, анкети для проведення інтерв‘ю, списки перевірки і набір звітних
документів.
3. Методика OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability
Evaluation) розроблена в Університеті Карнегі-Мелон (США) і передбачає оцінювання
критичності загроз, активів і вразливостей.
Зміст методики OCTAVE полягає в тому, що для оцінки ризиків використовується
послідовність відповідно організованих внутрішніх семінарів експертів (проектної групи).
Оцінка ризиків здійснюється в три етапи, яким передує набір підготовчих заходів:
узгодження графіка семінарів, призначення ролей, планування, координація дій учасників
проектної групи.
На першому етапі, в межах практичних семінарів, здійснюється розроблення
профілів загроз, що містять в собі інвентаризацію та оцінку цінності активів, ідентифікацію
застосовних вимог законодавства та нормативної бази, ідентифікацію загроз та оцінку їх
ймовірності, а також визначення системи організаційних заходів з підтримки режиму ІБ.
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На другому етапі проводиться технічний аналіз вразливостей систем організації щодо
загроз, чиї профілі розроблено на попередньому етапі, який містить ідентифікацію наявних
вразливостей компанії та оцінювання їх величини.
На третьому етапі виконується оцінка та оброблення ризиків ІБ, що містить
визначення величини та ймовірності завданої шкоди внаслідок реалізації загроз ІБ з
використанням вразливостей, які ідентифіковано на попередніх етапах, визначення стратегії
ІБ, а також вибір варіантів і прийняття рішень з оброблення ризиків. Величина ризику
визначається як середнє значення річних втрат компанії в результаті реалізації загроз ІБ.
Принципи і загальне керівництво по менеджменту ризиками встановлює стандарт ISO
31000:2009 «Управління ризиками. Принципи та керівні вказівки» (англ. «Risk management Principles and guidelines»). Цей стандарт застосовується для гармонізації процесів
менеджменту ризиками, встановлює загальний перехід, що підтримує стандарти, які
розповсюджуються на конкретні ризики і/або галузі.
Відповідно до цього стандарту ризик (англ. risk) – це результат невизначеності
відносно цілей [2]. Результат – це відхилення від передбачуваного (позитивного і/або
негативного. Цілі можуть мати різні аспекти (наприклад, фінансові цілі, цілі щодо охорони
здоров'я і безпеки, екологічні цілі) і можуть застосовуватися на різних рівнях (стратегічних,
в масштабах організації, проекту, продукції або процесу). Ризик часто характеризується
можливими подіями і наслідками або їх поєднанням. Ризик часто виражають у вигляді
комбінації наслідків події (включаючи зміни в обставинах) і пов'язаної з ним ймовірністю
виникнення. Невизначеність - це стан, недостатність (навіть часткова) інформації, що
пов‘язана з розумінням події або знаннями про нього, його наслідками або ймовірністю.
Належна практика вибору та застосування методик оцінки ризику передбачена
стандартом ISO/IEC 31010:2009 «Управління ризиками. Методики оцінки ризиків» (англ.
«Risk management. Risk assessment techniques») [3], який не розглядає нові або розроблені
нині підходи, щодо яких ще не досягнутий задовільний рівень професійного консенсусу.
Цей стандарт є основоположним, тому він може застосовуватися для багатьох галузей
і типів систем. В окремих галузях можуть існувати більш спеціалізовані стандарти, які
встановлюють переважні методології і рівні оцінки для конкретних випадків застосування.
Якщо дані стандарти узгоджені з цим стандартом, то спеціальних стандартів, в цілому, буде
достатньо.
Оцінка ризику, що проводиться відповідно до стандарту ISO/IEC 31010:2009, сприяє
іншій діяльності, яка пов'язана з управління ризиками.
Ряд методик застосовують із спеціальними посиланнями на інші міжнародні
стандарти, в яких концепція та застосування методик описані більш докладно.
Цей стандарт не призначений для цілей сертифікації, обов'язкового застосування і
укладання договорів.
Стандарт ISO/IEC 31010:2009 містить керівні принципи, що стосуються вибору і
застосування систематичних методик оцінки ризику з врахуванням вимог ISO 31000:2009.
Застосування управління ризиками відповідно до ISO 31000:2009 надає можливість
організаціям:
1) підвищити ймовірність досягнення цілей;
2) підтримувати проактивний менеджмент;
3) усвідомлювати необхідність ідентифікувати і обробляти ризики у всій організації;
4) поліпшити ідентифікацію можливостей і небезпечних подій;
5) відповідати законодавчим та іншим обов‘язковим вимогам, а також міжнародним
нормам;
6) поліпшити обов‘язкове і добровільне надання інформації;
7) поліпшити управління;
8) підвищувати впевненість і довіру зацікавлених сторін;
9) встановлювати надійну базу для прийняття рішень і планування;
10) вдосконалювати контроль;
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11) ефективно розподіляти і використовувати ресурси для обробки ризику;
12) підвищувати ефективність і результативність;
13) вдосконалювати забезпечення безпеки і здоров‘я, а також захисту навколишнього
середовища;
14) вдосконалювати заходи щодо запобігання втрат та дії щодо щодо контролю подій;
15) зводити до мінімуму втрати;
16) поліпшувати навчання на робочому місці;
17) підвищувати стійкість організації.
Висновки:
1. Розглянуто зміст та особливості застосування сучасних методик управління
ризиками ІБ.
2. Досліджено сучасні методики управління ризиками ІБ, які можно застосувати для
аналізу ризиків ІБ мереж зв‘язку: NIST, CRAMM, OCTAVE.
3. Визначена належна практика вибору та застосування методик оцінки ризику у
відповідності з стандартом ISO/IEC 31010:2009, яка дозволяє в подальшому забезпечувати
гармонізацію систем управління інформаційною безпекою на відповідність міжнародним
стандартам та міжнародне визнання її сертифікації в акредитованих органах оцінки
відповідності.
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУР ОБРОБКИ РИЗИКІВ ВІДПОВІДНО ДО
СТАНДАРТУ ISO 27005:2011
Анотація. Обґрунтовано переваги застосування системи управління інформаційної
безпеки на базі міжнародних стандартів серії ISO 27000. Досліджено основні складові та
засади процесу управління ризиками інформаційної безпеки, а також варіанти обробки
ризиків відповідно до стандарту ISO/IEC 27005:2011.
Сучасні інформаційно-комунікаційні системи та мережі (ІКСМ) уразливі до ряду
загроз, які можуть бути результатом реалізації несанкціонованого доступу, розкриття,
викривлення або модифікації інформації, а також обмеження доступу до неї. Ці уразливості
мають тенденції до посилення. Щоб захистити сучасні інформаційні ресурси та послуги від
загроз, необхідно застосовувати відповідні заходи, засновані на комплексному підході до
розробки та впровадження заходів та засобів захисту ресурсів ІКСМ як на технічному, так і
на організаційному рівні. Зазначений процес забезпечує механізми та методи, які дозволяють
реалізувати комплексну політику інформаційної безпеки організації ІКСМ. Інформаційна
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безпека – реалізація процесу захисту інформації від широкого діапазону загроз, що
здійснюється з метою забезпечення ефективності та надійності функціонування ІКСМ.
Комплексний процес організації безпеки в першу чергу включає заходи
управління інформаційною безпекою.
Під управлінням інформаційною безпекою слід розуміти циклічний процес, що
включає: постановку задачі захисту інформації; збір та аналіз даних про стан інформаційної
безпеки в ІКСМ; оцінку інформаційних ризиків; планування заходів з обробки ризиків;
реалізацію і впровадження відповідних механізмів контролю; розподіл ролей і
відповідальності; політику безпеки; навчання та мотивацію персоналу, оперативну роботу по
здійсненню захисних заходів; моніторинг (аудит) функціонування механізмів контролю,
оцінку їх ефективності та надійності. Процес впровадження системи управління
інформаційної безпеки включає оцінку поточного стану інформаційного забезпечення
захисту інформації ІКСМ, формування комплексу заходів щодо забезпечення оптимального
рівня на основі оцінки ризиків.
Після ідентифікації вимог безпеки варто вибирати й застосовувати заходи управління
таким чином, щоб забезпечувати впевненість у зменшені ризиків. Засоби управління можуть
бути обрані із стандартів або з безлічі інших документів та заходів управління визначених
для даного класу систем, або можуть бути розроблені, щоб задовольнити потреби компанії
відповідно до обраної політики безпеки.
Міжнародні стандарти серії ISO 27000 під загальною назвою «Інформаційні
технології. Методи і засоби забезпечення безпеки» (англ. Information technology - Security
techniques) [1] є основоположними в сфері управління інформаційною безпекою. Вони
представляють таку модель системи менеджменту, яка визначає: загальну організацію
процесів, класифікацію даних, системи доступу, напрямки планування та поліпшення
системи безпеки, відповідальність персоналу і оцінку ризиків.
Відповідно до стандарту ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи
захисту. Система управління інформаційною безпекою. Вимоги» (англ. Іnformation
technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements) [1],
система управління інформаційною безпекою – це частина загальної системи управління
організації, яка заснована на оцінці ризиків, яка створює, реалізує, експлуатує, здійснює
моніторинг, перегляд, супровід і вдосконалення загальної інформаційної безпеки [2].
Для структуризації всіх процесів системи управління інформаційною безпекою
застосовується модель «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» («Plan-Do-Check-Act»).
1. Плануй – розробляй систему управління інформаційною безпекою;
2. Виконуй – впроваджуй та забезпечуй функціонування системи управління
інформаційною безпекою;
3. Перевіряй – здійснюй моніторинг та аналіз системи управління інформаційною
безпекою;
4. Дій – підтримуй та поліпшуй систему управління інформаційною безпекою.
Прийняття моделі ПВПД (PDCA) відображає також принципи, встановлені
Настановою ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), які
врегульовують безпеку інформаційних систем та мереж. Стандарт ISO/IEC 27001:2013 надає
надійну модель для впровадження принципів цієї настанови, що впливають на оцінку
ризиків, проектування і впровадження безпеки, управління безпекою та повторну її оцінку.
При створенні системи управління інформаційної безпеки потрібно керуватися
відповідними заходами. Заходи управління варто вибирати, ґрунтуючись на відношенні
вартості реалізації послуг та впровадження систем безпеки й зниження ризиків і можливих
втрат, якщо відбудеться порушення безпеки ІКСМ.
Деякі із заходів управління в стандартах та нормативних документах можуть
розглядатися, як керівні принципи для управління інформаційною безпекою й можуть бути
застосовні для організацій політики безпеки.
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Заходи управління сучасних ІКСМ включають:
 документи, що стосується політики інформаційної безпеки;
 розподіл обов'язків, пов'язаних з інформаційною безпекою;
 структура підрозділів й навчання, пов'язані з інформаційною безпекою;
 повідомлення про інциденти, пов'язаних з безпекою;
 управління безперервністю.
Перевагами застосування системи управління інформаційної безпеки в сучасних
ІКСМ на базі стандартів серії ISO 27000 слід вважати:
1. Забезпечення безперервності.
Від якості застосовуваних новітніх технологій захисту інформації залежить не тільки
збереження в конфіденційних інформації, а й взагалі існування конкретних інформаційних і
телекомунікаційних сервісів, послуг та програм.
2. Мінімізація ризиків.
Впровадження системи управління інформаційної безпеки дозволить зменшити
інформаційні ризики, розкрадання і неправильне використання обладнання, пошкодження та
порушення роботи інформаційної системи організації за рахунок розмежування фізичного
доступу та впровадження механізму моніторингу (аудиту) стану інформаційної
безпеки. Оцінка та мінімізація ризиків дозволить ідентифікувати загрози інформаційним
ресурсам та послугам, оцінити їх уразливість й імовірність виникнення загроз, а також
можливий руйнівний вплив при реалізації несанкціонованих доступу.
3. Зниження витрат на інформаційну безпеку.
Застосування передових технологій зі створення, моніторингу та поліпшення
інформаційної безпеки дозволяє знизити витратну частину бюджету, що зачіпає
забезпечення інформаційної безпеки.
4. Забезпечення цілісності, конфіденційності та доступності критичних
інформаційних ресурсів ІКСМ.
5. Забезпечення комплексного та централізованого контролю рівня захисту
інформації.
6. Забезпечення гармонізації систем управління інформаційною безпекою з
міжнародними стандартами та міжнародне визнання її сертифікації в акредитованих
органах оцінки відповідності глобальної міжнародної системи IAF.
На основі проведеного аналізу сучасних заходів управління інформаційної
безпеки ІКСМ на базі міжнародних стандартів ISO виділено, що управління безпекою ІКСМ
є важливим аспектом забезпечення безпеки властивостей інформаційних ресурсів та послуг в
мережах передачі даних. Для досягнення й підтримки безпеки в інформаційнокомунікаційних системах та мережах, потрібен визначений діапазон засобів та заходів
управління.
Керівництво управління ризиками інформаційною безпекою, включаючи
рекомендації щодо оцінки ризику, обробки ризику, прийняття ризику, комунікації ризику,
контролю ризику та аналізу ризику забезпечує стандарт ISO/IEC 27005:2011 «Інформаційні
технології. Методи забезпечення безпеки. Управління ризиками інформаційної безпеки»
(англ. Information technology - Security techniques - Information security risk management) [3].
Відповідно до ISO/IEC 27005:2011 ризик являє собою комбінацію наслідків, що
випливають з небажаної події, та імовірності виникнення події. Оцінка ризику кількісно
визначає або якісно описує ризики і дає можливість керівникам розставляти ризики
відповідно до пріоритетів згідно сприйманої серйозності або іншим встановленим критеріям.
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Заходами, з яких складається оцінка ризику є ідентифікація ризику, аналіз ступеня
ризику та оцінювання ризику.
Оцінка ризику визначає цінність інформаційних активів, ідентифікує застосовні
загрози та вразливості, які існують (або можуть існувати), ідентифікує існуючі засоби
контролю та їх вплив на ідентифіковані ризики, визначає потенційні наслідки і, нарешті,
розставляє виведені ризики відповідно до пріоритетів і ранжирує їх за критеріями
оцінювання ризику, зафіксованим при установці контексту.
Оцінка ризику часто проводиться, використовуючи дві (або більше) ітерації. Спочатку
проводиться високорівнева оцінка для ідентифікації потенційно високих ризиків, що
виправдовують подальшу оцінку. Наступна ітерація може включати подальший поглиблений
розгляд потенційно високих ризиків, виявлених при первісній ітерації. У тих випадках, коли
це надає недостатню інформацію для оцінки ризику, потім проводиться подальший
детальний аналіз, ймовірно, для частин повної сфери і, можливо, використовуючи інший
метод.
Вибір власного підходу до оцінки ризику на основі завдань і мети оцінки ризику
залежить від самої організації.
Аналіз ризику – це процес розуміння виникнення ризику і визначення його рівня [3].
Аналіз ризику забезпечує основу для оцінювання ризику і прийняття рішень, що стосуються
обробки ризику. Аналіз ризику включає кількісну оцінку.
Обробка ризику - це процес зміни ризику [3]. Обробка ризику може включати:
 уникнення ризику за допомогою прийняття рішення не починати або не
продовжувати діяльність, в результаті якої виникає ризик;
 прийняття ризику або збільшення ризику для досягнення мети;
 усунення джерела ризику;
 зміна можливості виникнення;
 зміна наслідків;
 розподіл ризику з іншою стороною або сторонами (включаючи договори та
фінансування ризику;
 прийняття ризику на підставі обґрунтованого рішення.
Обробка ризику, що має негативні наслідки, іноді згадується як «зниження ризику»,
«усунення ризику», «запобігання ризику» та «зменшення ризику».
Обробка ризику може створювати нові ризики або змінювати існуючі ризики.
Ефективність обробки ризику залежить від результатів оцінки ризику. Можливо, що
обробка ризику не буде відразу ж приводити до прийнятного рівня залишкового ризику.
У цій ситуації може знадобитися, якщо необхідно, інша ітерація оцінки ризику з
зміненими параметрами контексту (наприклад, оцінка ризику, прийняття ризику чи критерії
впливу), за якою піде додаткова обробка ризику.
Для обробки ризику маємо чотири варіанти: зниження ризику, збереження ризику,
уникнення (запобігання) ризику і перенесення ризику (див. рис.1).
Чотири варіанти обробки ризиків не є взаємовиключними. Іноді організація може
значно виграти від об'єднання варіантів, таких як зниження ймовірності ризику, зменшення
їх наслідків та перенесення або збереження будь-яких залишкових ризиків.
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Рисунок 1 – Діяльність обробки ризику
Висновки
1. В роботі обґрунтовано переваги застосування системи управління інформаційної
безпеки на базі міжнародних стандартів серії ISO 27000.
2. Досліджено основні складові та засади процесу управління ризиками інформаційної
безпеки, а також варіанти обробки ризиків відповідно до стандарту ISO/IEC 27005:2011.
3. Визначені основні засади забезпечення гармонізації систем управління
інформаційною безпекою з міжнародними стандартами та міжнародне визнання її
сертифікації в акредитованих органах оцінки відповідності глобальної міжнародної системи
IAF.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Анотація. Досліджено та систематизовано серію стандартів ISO27k систем
управління інформаційною безпекою. Акцентовано увагу на взаємозв’язку стандартів
ISO27k. Розглянуто застосування методик оцінки ризиків при побудові СУІБ.
Організації, їх інформаційні системи та мережі постійно та все більш інтенсивно
стикаються із загрозами інформаційної безпеки (ІБ), які мають широкий спектр джерел,
включаючи шахрайство за допомогою комп‘ютерів, шпигунство, вандалізм, пожежі, повені
тощо. Такі загрози безпеці інформації, як шкідливий код, комп'ютерний злом і атаки типу
"відмова в обслуговуванні" стають більш поширеними та мають різко зростаючі наслідки.
Система підтримання інформаційної безпеки в першу чергу має гарантувати
доступність, цілісність та конфединційність інформації, , а у випадку необхідності, - і інші
безпекові властивості (наприклад, - її спостережність тощо) .
Діяльність із забезпечення інформаційної безпеки здійснюється за допомогою різних
способів, засобів і прийомів, які у сукупності й складають методи. Метод передбачає певну
послідовність дій на підставі конкретного плану. Методи можуть значно змінюватися і
варіюватися в залежності від типу діяльності, в якій вони використовуються, а також сфери
застосування.
Для ефективного забезпечення інформаційної безпеки важливим є достатність
різноманітних моделей та методів оцінки ризиків в системах управління інформаційною
безпекою.
Організаціям важливо встановити її вимоги до безпеки. Існує три головних джерела
вимог до безпеки [1]:
1. Визначення ризиків організації, приймаючи до уваги глобальну стратегію бізнесу
та цілей організації. За допомогою, визначення ризиків встановлюються загрози для активів,
оцінюються вразливість та ймовірність виникнення, а також потенційний вплив.
2. Нормативні, статутні, договірні вимоги, які повинні бути задоволені організацією,
її торговими партнерами, контрагентами та постачальниками послуг.
3. Специфічний набір принципів, цілей і вимог бізнесу до обробки інформації, що
розробляються організацією для підтримки своєї діяльності.
Рекомендації та загальні принципи по ініціюванню, впровадженню, підтримці і
поліпшенню управління інформаційною безпекою в організації встановлює стандарт
ISO/IEC 27000:2014.
На додаток до цього керівництва ISO/IEC 27010:2012 містить рекомендації для
здійснення управління інформаційною безпекою в рамках спільного інформаційного
співтовариства.
Базовим стандартом ISO27k є ISO/IEC 27001:2013. Цей стандарт призначений для
сертифікації СУІБ в органах сертифікації, які є акредитованими у відповідності до стандарту
ISO/IEC 17021.
На критичних аспектах, необхідних для успішної розробки і впровадженню СУІБ
відповідно до ISO/IEC 27001 фокусується стандарт ISO/IEC 27003:2010, який описує процес
специфікації і розробки СУІБ від початку до впровадження планів реалізації.
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ISO/IEC 27004:2009 являє собою керівництво з розробки та впровадження заходів з
вимірювань в цілях оцінки ефективності реалізації СУІБ і управління або групи елементів
управління, як зазначено в ISO/IEC 27001.
ISO/IEC 27013:2012 містить керівництво по інтегрованому впровадженні ISO/IEC
27001 і ISO/IEC 20000-1.
В галузі систем управління технологічними процесами і систем автоматизації, що
дозволяє утиліту енергетичної галузі впровадити СУІБ, сертифіковану згідно ISO/IEC 27001,
який простягається від бізнесу до рівня управління процесом, застосовується ISO/IEC TR
27019:2013.
Принципи і загальні принципи розробки, впровадження, підтримки і поліпшення
управління інформаційною безпекою в організації встановлює стандарт ISO/IEC 27002:2013
Відповідно до цього стандарту інформаційна безпека - це захист інформації від
широкого діапазону загроз з метою забезпечення безперервності бізнесу, мінімізації бізнес
ризику і максимізації рентабельності інвестицій і бізнес можливостей [2].
Інформаційна безпека досягається впровадженням відповідного набору
управлінських заходів, який охоплює політику, процеси, процедури, організаційні структури
і програмні та апаратні функції. Ці заходи необхідно розробити, впровадити, моніторити,
переглядати та, за необхідності, вдосконалювати для гарантування того, що певні безпека та
бізнес-цілі організації будуть досягнуті. Це треба виконувати узгоджено з іншими процесами
загального управління бізнесом.
Що стосуються розробки, здійснення, підтримки і поліпшення інформаційної безпеки
згідно цього стандарту в організаціях, що надають фінансові послуги, являє собою
керівництво по управлінні інформаційною безпекою для фінансових операцій ISO/IEC TR
27015:2012.
Управління інформаційною безпекою керівних принципів на основі ISO/IEC 27002
для систем управління технологічними процесами з конкретною галуззю утиліта енергії
передбачено в ISO/IEC TR 27019:2013.
Обсяг ISO/IEC TR 27019:2013 охоплює системи управління технологічними
процесами, що використовуються промисловістю утиліта енергії для управління і контролю
виробництва, передачі, зберігання і розподілу електроенергії, газу і тепла в поєднанні з
керуванням допоміжними процесами.
Телекомунікаційні системи та компоненти, що використовуються в процесі
управління навколишнім середовищем не є безпосередньою частиною рамки ISO/IEC TR
27019:2013. Вони охоплені ISO/IEC 27011:2008.
Забезпечення ефективності інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) з точки зору
інформаційної безпеки потребує координованого використання різних за функціями та
складом компонентів, таких як: заходи, методи, засоби, механізми, процедури та ін. Ці
компоненти вимагають встановлення жорстких логічних та функціональних зв‘язків між
собою. Як показує практика, саме якість зазначених зв‘язків визначає рівень ефективності
систем забезпечення ефективності ІКС.
У роботах по забезпеченню ефективності ІКС беруть участь фахівці різних напрямків,
що висуває специфічні вимоги стосовно координації їх діяльності. Водночас з практичної
точки зору потрібні рекомендації, які дають не завжди оптимальні, але досить ефективні
рішення щодо захисту інформації.
Сучасні ІКС потребують захисту складних процесів обробки інформації в
розподілених комп‘ютерних мережах. Ця тенденція вимагає дослідження відповідних
методів, моделей та систем забезпечення ефективності ІКС. Основу системного підходу до
забезпечення живучості ІКС складають задачі системного моделювання та аналізу.
Аспекти ІБ щодо безперервності бізнесу повинні базуватися на ідентифікації подій,
які можуть спричинити переривання бізнес-процесів, наприклад, відмова обладнання,
людські помилки, крадіжка, пожежа, природні лиха та терористичні акти [1].
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Частиною загальної системи управління організацією є СУІБ, яка базується на аналізі
інформаційних ризиків і призначена для забезпечення ефективного захисту важливої для
організації інформації незалежно від виду даної інформації, а також від носія, на якому дана
інформація знаходиться фізично.
Розвиток та впровадження СУІБ є стратегічним рішенням.
СУІБ забезпечує вибір адекватних і пропорційних засобів контролю та захисту
інформації і, тим самим, довіру зацікавлених сторін.
Побудова СУІБ передбачає застосування відповідних методик оцінки ризиків.
ISO/IEC 27005:2011 - нова версія стандарту з управління ризиками інформаційної
безпеки вже опублікована і доступна для зацікавлених сторін. Стандарт є інструментом для
успішного вирішення однієї з найскладніших завдань у впровадженні та розвитку СУІБ оцінка та керівництво ризиками інформаційної безпеки [3].
Основні зміни в новій версії стандарту пов'язані з його гармонізацією з стандартом
ISO 31000:2009 і з кращою систематизацією змісту.
Оцінка ризиків є складовою частиною методичного апарату аналізу ризику, котрий, в
свою чергу, є важливою частиною теорії та практики управління ризиками. Від ефективної
організації аналізу ризику значною мірою залежить подальше рішення щодо прийнятності
або неприйнятності ризиків, організації адекватної системи управління ризиками,
забезпечення захисту організації за можливої реалізації виявлених загроз.
Конкретні методи ідентифікації, оцінки та прогнозу ризиків залежно від
використовуваної вихідної інформації можна звести в такі групи: статистичні;
ймовірносно-статистичні; теоретико-імовірнісні; експертні (евристичні, засновані на
використанні суб'єктивних ймовірностей, одержуваних за допомогою експертного
оцінювання або інших нетрадиційних підходів).
Сутність експертного методу оцінки показників ризику полягає в тому, що експертам
пропонують відповісти на питання про стан або майбутню поведінку об'єктів, що
характеризуються невизначеними параметрами або невивченими властивостями. Експертні
оцінки оформляють, зокрема, у вигляді якісних характеристик або кількісних значень
ймовірностей розглянутих подій, віднесених до певного проміжку часу.
Вимоги до органів аудиту і сертифікації СУІБ, які можуть бути акредитовані на
відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17021 в умовах діючої національної системи
акредитації України (яка відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 17011:2004) формує
ISO/IEC 27006:2011.
ISO/IEC 27007:2011 являє собою посібник з створення в СУІБ програм аудиту з
проведення аудитів, а також щодо компетентності аудиторів СУІБ (крім вказівок, що
містяться в стандарті ДСТУ ISO 19011:2012). Тобто, цей стандарт застосуємо у разі
необхідності проведення внутрішніх чи зовнішніх аудитів СУІБ або створення програми
аудиту СУІБ.
Керівництво по розгляді здійснення та експлуатації управління, в тому числі технічної
перевірки дотримання контролю інформаційних систем, відповідно до встановлених
стандартів інформаційної безпеки організації являє собою ISO/IEC TR 27008:2011.
Принципи підтримки здійснення управління інформаційною безпекою в
телекомунікаційних організацій визначає ISO/IEC 27011:2008.
ISO/IEC 27014:2013 являє собою керівництво по інформаційній безпеці і принципи
управління інформаційною безпекою, за допомогою яких організації можуть оцінити,
направляти, контролювати і вживати заходів, пов'язаних з інформаційною безпекою в
організації.
Керівництво по готовності ІКС для забезпечення безперервності бізнесу являє собою
ISO/IEC 27031:2011, який забезпечує основу методів і процесів для виявлення всіх аспектів
(наприклад, критерії ефективності, проектування і впровадження).
ISO/IEC 27032:2012 є керівництвом щодо поліпшення стану кібербезпеки, висуваючи
унікальні аспекти цієї діяльності та її залежність від інших доменів безпеки (інформаційної
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безпеки, мережевої безпеки, інтернет-безпеки, захисту найважливіших інформаційних
інфраструктур).
Огляд мережевої безпеки і пов'язаних визначень містить ISO/IEC 27033-1:2009.
У ISO/IEC 27033-2:2012 даються рекомендації для організацій з планування,
проектування, впровадження та документування мережевої безпеки.
Загрози, методи проектування і питання регулювання, пов'язаних з посиланням
мережевих сценаріїв описує ISO/IEC 27033-3:2010. Для кожного сценарію цей стандарт
забезпечує детальне керівництво по загрозам безпеки, методів проектування безпеки і
контролю, необхідних для пом'якшення пов'язаних з ними ризиків.
Крім того, ISO/IEC 27033-4:2014 дає керівництво для забезпечення зв'язку між
мережами, що використовують шлюзи безпеки (брандмауер, застосування брандмауера,
система запобігання вторгнень і т.д.).
ISO/IEC 27033-5:2013 дає керівні принципи відбору, реалізації та моніторингу
технічного контролю, необхідних для забезпечення безпеки мережі за допомогою
віртуальної приватної мережі (VPN) сполук для з'єднання мереж і підключення вилучених
користувачів до мереж.
ISO/IEC 27034-1:2011 забезпечує керівництво, щоб допомогти організаціям в
інтеграції безпеки в процесах, що використовуються для управління своїми програмами.
Керівництво з інформаційної безпеки управління інцидентами для великих і середніх
організацій містить ISO/IEC 27035:2011, який забезпечує структурований і плановий підхід
до: виявлення, повідомлення та оцінки інцидентів інформаційної безпеки; реагувати на них і
керування ними; виявлення, оцінки та управління вразливостями інформаційної безпеки;
постійне поліпшення інформаційної безпеки та управління інцидентами, в результаті
управління інформаційною безпекою інцидентів і вразливостей.
ISO/IEC 27036-1:2014 вступна частина, яка забезпечує огляд керівництва для надання
допомоги організаціям у захисті їх інформації та інформаційних систем в контексті відносин
з постачальниками.
Основні вимоги інформаційної безпеки для визначення, впровадження, експлуатації,
моніторингу, аналізу, підтримки і поліпшення постачальника і набувача відносини визначає
ISO/IEC 27036-2:2014. Ці вимоги охоплюють будь-яку закупівлю і поставку товарів і послуг,
таких як виробництво чи складання, закупівлі бізнес-процесів, програмного забезпечення та
апаратних компонентів, закупівлі технологічного знань, будівництво-експлуатація-передача
та послуги хмарних обчислень.
ISO/IEC 27036-3:2013 містить методи забезпечення безпеки інформації для зв‘язку із
постачальниками, зокрема реагування на ризики, що випливають з глобального ланцюга
поставок ІКТ продуктів і послуг. Ці ризики можуть бути пов'язані з організаційними, а також
технічними аспектами (наприклад вставки шкідливого коду або наявність фальшивих
інформаційних технологій продукції).
Рекомендації для конкретних видів діяльності в роботі з цифровими доказами щодо
виявлення, збору, придбання і збереження потенціалу цифрових доказів, які можуть мати
доказове значення, містить ISO/IEC 27037:2012.
ISO/IEC 27038:2014 визначає характеристики методів для цифрової редакції на
електронних документах, але не включає редакції інформації з баз даних.
Розглянуті вище стандарти мають загальну назву «Інформаційні технології. Методи і
засоби забезпечення безпеки» (англ. Information technology - Security techniques).
Дане сімейство міжнародних стандартів СУІБ ISO27k розробляє Об'єднаний
технічний комітет ISO/IEC JTC 1, підкомітет SC 27 «Методи захисту ІТ» (ISO/IEC JTC 1/SC
27 «Методи і засоби забезпечення безпеки інформаційних технологій» (англ. IT Security
techniques)) [4]. Загальна кількість опублікованих стандартів ISO під прямою
відповідальністю ISO/IEC JTC 1/SC 27 – 137, в тому числі стандартів ISO27k - 32.
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Висновки
1. Досліджено стандарти серії ISO27k, які є організаційною та методологічною
основою сучасних СУІБ і застосовуються для їх розробки, впровадження, аудиту та
поліпшення.
2. Проаналізовано, як СУІБ у відповідності до ISO27k можуть бути оцінені
(сертифіковані) за відповідними міжнародними правилами і процедурами, що дозволяє
гармонізувати такі СУІБ в міжнародній системі технічного регулювання.
3. Встановлено законодавчий та нормативно-правовий рівні в системі технічного
регулювання України, в тому числі оцінки відповідності та акредитації України,
застосування яких дозволяє здійснювати процедури оцінки відповідності (сертифікації) СУІБ
згідно кращих міжнародних практик.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЗАКЛАДІВ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ГОСПОДАРСТВ
Анотація. В статті розглядаються аспекти інформаційної безпеки закладів
готельно-ресторанних господарств. Проаналізовано критерії ефективності їх
функціонування. Розроблено структурну схему інформаційної безпеки вказаних закладів.
Запропоновано шляхи надійного захисту даних в сучасних умовах.
В умовах бурхливого розвитку сучасних інформаційних технологій необхідність
збереження інформації та унеможливлення доступу до неї сторонніх осіб є важливим
завданням. Швидкі темпи створення нових науковоємних інформаційних технологій,
досконалих технічних систем та обладнання, розробка і впровадження новітніх принципів
його роботи сприяють стрімкому розвитку інформаційного суспільства.
Такий прогрес в сфері обробки та передачі інформації не можливий без сучасних
мікропроцесорів, інтегральних схем, нових фізичних принципів його роботи та широкого
застосування нанотехнологій.
Однак, широка доступність будь-якої інформації до кожного сприяє погіршенню
економічного становища окремих промисловостей та виробництв за рахунок можливості
витоку технологій, що використовуються. Внаслідок цього виникають значні втрати коштів
об‘єктів авторського права.
В таких умовах прийнято говорити про інформаційну безпеку. В першу чергу – це
збереження інформації стосовно нових розробок, ―ноу-хау‖, технологій, принципово нових
рішень та підходів, кількісних та якісних показників підприємств та багато інших складових.
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В роботі розглядається вузька складова інформаційної безпеки – закладів готельноресторанних господарств.
Як відомо [1-3], кожен заклад сфери послуг має свою, притаманну йому структуру,
особливості роботи, критерії функціонування та ін. Однак, якщо розглядати фактор
інформаційної безпеки, то всі заклади готельно-ресторанних господарств умовно можна
об‘єднати в одну групу за принципом функціонування.
В сучасних умовах збереження інформації про діяльність закладу гостинності відіграє
значну роль. В першу чергу це стосується наступних складових:
– фінанси;
– персональні данні;
– банківські рахунки;
– особливості функціонування;
– товаропотоки;
– технології, що використовуються;
– зв‘язки (місцеві, регіональні, міжнародні);
– статистичні данні;
– стратегія розвитку;
– бізнес-планування та прогнози розвитку на наступні роки.
Першочерговим завданням є збереження інформації та унеможливлення доступу до
неї сторонніх осіб через мережу інтернет (інтернет-безпека). Через широке поширення
промислового шпіонажу як неконкурентної та нелегальної боротьби бізнесструктур, а також
конкуренцію бізнесу за сфери впливу та ринки у світі інформаційна безпека сприяє
функціонуванню закладів готельно-ресторанних господарств на достатньому рівні.
Однак для цього необхідна наявність спеціальних працівників, які працюють в сфері
ІТ-технологій або підрозділу, наявність якого залежить від структури підприємства та
обсягів виробництва. Такі спеціалісти забезпечують інформаційну безпеку закладів та
постійно здійснюють моніторинг та контроль над потоками інформаційних даних.
Враховуючи сучасні тенденції захисту даних [4, 5] розроблено структурну схему
інформаційної безпеки закладів готельно-ресторанних господарств (рис. 1).

Рис. 1. Структурна схема інформаційної безпеки закладів
готельно-ресторанних господарств
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Для забезпечення надійного інформаційного захисту закладів готельно-ресторанних
господарств необхідне дотримання певних вимог ІТ-безпеки. В першу чергу, це комплексний
аналіз цілісності даних про діяльність закладів. Він повинен враховувати всі фактори
збереження інформації від сторонніх загроз (конфіденційність, цілісність, доступність,
достовірність). Також, необхідний надійний захист від стороннього доступу з використанням
сучасного спеціалізованого обладнання та кваліфікованих працівників.
Однак, з кожним роком з‘являються нові інформаційні загрози. Якщо розглядати
комп‘ютерну техніку та мережу інтернет – то це різноманітні віруси та хакерські атаки. Вони
завдають значної шкоди закладам сфери послуг і в найгіршому випадку можуть повністю
паралізувати їх діяльність.
Тому, для надійного збереження даних необхідно постійно здійснювати моніторинг
стану сучасних загроз інформаційної безпеки та вживати всіх необхідних заходів та методів
для їх усунення.
Отже, ключовим питанням інформаційної безпеки закладів готельно-ресторанних
господарств є комплексний аналіз новітніх загроз збереження даних за рахунок моніторингу
їх стану з обов‘язковим використанням новітніх методів збереження інформації.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Рассматривается необходимость создания системы информационной
безопасности (СИБ) современного предприятия с учетом угроз различных рисков,
возникающих в условиях применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
для управления. Определен перечень основных задач, решения которых сделает процесс
создания и внедрения СИБ предприятий более эффективным.
Переход от индустриального общества к информационному – важная особенность
современности, когда главным ресурсом вместо капитала становится информация.
Производство и оборот информации стали центральным звеном развития экономики, а
успешная деятельность предприятий в значительной степени зависит от умения их
менеджеров защищать свою деловую, коммерческую и техническую информацию.
В последние годы многие компании всего мира осознали необходимость управления
ИБ предприятия. Эффективное управление вопросами ИБ приобретает для них все большее
значение по мере их роста и продвижения на новые рынки товаров и услуг. Клиентам важно
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знать, что соблюдается конфиденциальность их персональных и деловых данных.
Инвесторам необходима уверенность в том, что бизнес и информационные активы компании
защищены. Деловые партнеры ожидают, что компания будет функционировать без сбоев,
которые могут быть вызваны ошибками в работе информационных систем (ИС),
умышленными или неумышленными действиями персонала, вредоносным программным
обеспечением и другими факторами.
Исследователи, уточняя термины и определения данной проблемы, отмечают [1,3],
что ИБ предприятия - это состояние защищенности информационной среды организации от
влияния внутренних и внешних угроз. Создания СИБ диктуется необходимость поддержки
эффективного информационно-аналитического обеспечения хозяйственной деятельности
предприятия. Соответствующие службы выполняют при этом ряд основных и
дополнительных функций, которые в совокупности характеризуют процесс создания и
защиты информационной составляющей экономической безопасности.
Основной целью создания СБИ современного предприятия является обеспечение его
устойчивого функционирования с учетом угроз различных рисков. СБИ предназначены для
защиты законных интересов и предприятия, и его партнеров, клиентов от противоправных
посягательств, а также для недопущения хищений финансовых средств, обеспечения
сохранности служебной информации, для гарантирования нормальной производственной
деятельности всех подразделений предприятия. Другим важным предназначением СБИ
является повышение качества информационных услуг, предоставляемых предприятием и
гарантирование безопасности имущественных прав и интересов клиентов. Поставленная
цель может быть достигнута при условии системной реализации защиты информации (ЗИ) в
организации, начиная с детального анализа и оценки состояния защищенности
информационных ресурсов (ИР) предприятия, выявления ее слабых мест, решения проблем
обеспечения оптимальной защиты и развития применяемой ИКТ-системы. Достижению
цели должны способствовать соответствующие методика и научно-методический аппарат,
использование которых позволило бы решить задачи создания, использования и оценки
эффективности СБИ предприятия.
Исследованием различных теоретических и практических аспектов проблемы ИБ
предприятий, методов построения защищенных ИС посвящены работы ведущих
отечественных и мировых ученых . Работы В.А. Герасименко, П.Д. Зегжды, П. Самарати,
П. Ньюмена посвященные основам управления ЗИ. Вопросы безопасности глобальных
сетевых технологий, теоретические основы компьютерной безопасности исследуются
П.Н. Девяниним, А.Ю. Щербаковым, Бишопом, К. Брайсом. Вопросам управления информационными рисками посвящены работы С.А. Петренко, С.В. Симонова, И.В. Котенко,
Д. Ланд, С. Гоель. В Украине исследованиями в сфере создания комплексных СЗИ
занимается Домарев В.В. [2,3], который разработал модели СБИ предприятия, которые
можно использовать для решения проблемы создания, использования и оценки
эффективности систем ИКТ не только для защиты ИР предприятия, но и для их развития.
Для достижения целей, стоячих перед СБИ предприятий необходимо решение
следующих основных задач:
- Определение перечня ценной информации и уровня ее критичности;
- Прогнозирование и своевременное выявление угроз безопасности ИР, причин и
условий, способствующих нанесению финансового, материального и морального ущерба,
нарушению его нормального функционирования и развития;
- Создание условий функционирования с наименьшей вероятностью реализации угроз
безопасности ИР и нанесения различных видов ущерба;
- Создание механизма и условий оперативного реагирования на угрозы ИБ и
проявления негативных тенденций в функционировании, эффективное пресечение
посягательств на ресурсы на основе правовых, организационных и технических мероприятий
и средств обеспечения безопасности;
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- Создание условий для максимально возможного возмещения и локализации ущерба,
причиненного неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление
негативного влияния последствий нарушения ИБ на достижение
предприятием
стратегических целей.
Принятие управленческих решений в современных условиях невозможно без
использования ИКТ, когда ИС предприятий предоставляют такую информацию, которая
позволяет менеджерам быстро оценивать ситуацию и корректировать ее в случае
возникновения рисков. Причинами возникновения информационных рисков на
предприятиях могут быть сбои как внутреннего, так и внешнего программного обеспечения
ИКТ, неверная информация или информационная перегрузка, неэффективная передача
информации, недостаточная управленческая и профессиональная квалификация персонала,
неправильная оценка или игнорирование ими рисков при принятии решения.
Для обеспечения ИБ предприятия, необходимо осуществлять деятельность,
направленную на сохранение целостности информации (в процессе ее получения, обработки
и хранения). Такая деятельность, имея как организационную, так и правовую основу,
относится также и к экономическому виду, поскольку отражает и расходы на обеспечение
ИБ, и финансовые потери при ее нарушении, оценку рисков и определение ценности
информации для конкурентов. Потеря ИР или завладение секретной информацией
конкурентами, как правило, наносит предприятию значительный ущерб и даже может
привести к банкротству. Ценность информации зависит от количественных и временных
показателей, от ее конфиденциальности, доступности и целостности. Информация
предприятия, представляемая в официальных отчетах, также может иметь ценность для
конкурентов, поскольку данные прошлых периодов является основой для построения
прогнозов будущего производства. Передача данных через сеть Интернет провоцирует
распространение компьютерных вирусных программ и рекламные атаки. Кроме того,
осуществляемые через Интернет платежи могут сопровождаться кражами банковских кодов
и снятием денег с банковских счетов фирмы без ведома владельцев.
Информационные риски могут возникать как в силу технологических сбоев в работе
ИКТ, так и из-за некорректной организации или содержания экономической информации, ИР
предприятия. Сложность выявления и оценки таких рисков заключается в том, что не всегда
можно оценить достоверность и полноту входной информации, это можно сделать только
спустя некоторое время, необходимое для уточнения данных, когда риск уже наступил.
Проблема, связанная с неполнотой официальных статистических данных, с отсутствием
достоверных источников информации, по мнению В. К. Галицына [4, 95], может быть
решена путем мониторинга экономических систем различных уровней, и устранения
основных внутренних причин риска (по его мнению), такие свойства систем, как
неопределенность и конфликтность. К внешним причинам возникновения информационных
рисков он относит недостаточную точность первоисточников и высокую стоимость
получения информации. Для предприятия, работающего в условиях применения ИКТ, риски
могут быть связанны с проблемой достоверности информации (дезинформации),
поступающей в ИС через сети, которая может быть изложена на сайтах или распространена
недобросовестными конкурентами в Интернете. Это могут быть негативные отзывы о
деятельности предприятия, о некачественной его продукцию или товарах, услугах и т.п..
Информационные риски можно условно разделить на три категории:
1) риски, связанные с использованием ИКТ на предприятии в различных сферах его
деятельности (внутренние - производство, учет, управление);
2) риски, связанные с выходом предприятия в компьютерную сеть Интернет (внешние
риски, которые являются наиболее существенными для виртуальных предприятий);
3) риски, связанные с использованием ИТ и большой долей влияния человеческого
фактора (маркетинговые риски).
Последний вид риска связан также с ценовой политикой предприятия, поэтому его
целесообразно рассмотреть как самостоятельный риск. Уровень риска также зависит от
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внешней среды, конъюнктуры на рынке информационных продуктов, быстрым моральным
старением информационного обеспечения. В процессе эксплуатации СБИ возникают риски,
связанные, прежде всего, с техническими сбоями, нарушением режимов работы, локальными
вмешательствами в отдельные элементы системы, перегрузками.
Для рассмотренных выше информационных рисков имеются различные средства их
минимизации и предотвращения [4, 5], которые необходимо учитывать, создавая систему
ИБ для предприятия. Экономически обоснованным является еще на начальных этапах
проектирования СИБ для предприятия учитывать влияние наиболее значимых и опасных
рисков, связанных с функционированием его ИС и работой в условиях ИКТ, которые
также необходимо с системных позиций оценивать, анализировать и контролировать,
снижать и предотвращать. Внедрение СИБ в рамках системы управления предприятием
тесно связано с решением кадрового вопроса на предприятии, поскольку, главным, по
нашему мнению, источником риска остается человеческий фактор, влияющий на состояние
технического, информационного и программного обеспечения СИБ, когда поддержка их
надежного функционирования, в значительной степени зависит от компетенций и
профессиональных качеств менеджеров и обслуживающего ИС персонала.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. Розглядається необхідність вдосконалення кадрової політики
підприємства S.I. Croup Соrporation з урахуванням вимог
ринкового середовища.
Формулюються вимоги щодо компетенції та особистих якостей керівників та фахівців з
кадрового менеджменту сучасних підприємств, що працюють із залученням іноземних
інвесторів. Запропоновано в процесі модернізації кадрової політики підприємства
комплексно враховувати усі аспекти кадрового менеджменту.
Кадрова політика – один із найважливіших інструментів активного впливу на всі
процеси, що відбуваються в колективі, відноситься до ключових моментів діяльності будьякого підприємства, і в подальшому впливає на розвиток економіки всієї країни, тому що
вирішення багатьох господарських питань, що виникають, багато в чому залежить від
правильного використання кадрів[1].
Сучасний етап політичного і економічного розвитку не може обійтися без енергійних,
творчо мислячих керівників, які вміють аналізувати ситуацію, чітко формувати цілі та
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виявляти альтернативи, які володіють методами щодо їх об‘єктивної оцінки, які вміють
брати на себе відповідальність у складних ситуаціях. Від керівника на етапі проведення
радикальних економічних реформ в умовах ринкової економіки вимагається створення
цілісного господарського механізму на базі переосмислення шляхів розвитку економіки
країни. Керівні кадри покликані являти собою зразок кваліфікованого відношення до справи,
вірності слову, чесності, порядності, непідкупності, скромності, нетерпимості до будь-яких
відхилень від норм моралі.
Будь-яке підприємство, організація – це організм, який живе за власними
об‘єктивними законами, довільне порушення яких може призвести до його загибелі.
Зростання ролі людського фактору в сучасному виробництві підтверджується
результатами досліджень провідних вітчизняних та світових вчених. Вкладення в людські
ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності і
виживання фірм. Підвищення ролі персоналу і зміни відношення до нього підприємців і
менеджерів пов‘язано перш за все з глибокими змінами у виробництві.
Науково – технічний прогрес в останні десятиліття став причиною великих змін в
трудовій діяльності. Традиційна технологія поступово відступає, надає місце гнучким
виробничим комплексам, робототехніці, науковому виробництву, застосованому на
комп‘ютерній техніці і сучасних засобах зв‘язку, біо- і лазерної технології. Внаслідок їх
впровадження скорочується чисельність персоналу, підвищується питома вага спеціалістів,
керівників, робочих з високими фаховими компетенція ми [2]. Розширення повноважень на
робочому місці, контроль за виробничим процесом самого робітника (з виступаючими
наслідками для мотивації і управління персоналом) - головна відмінна риса сучасності.
Змінюється і склад трудової діяльності. В цілому падає роль навичок фізичного
маніпулювання предметами і засобами праці і зростає значення концептуальних навичок.
Мається на увазі вміння представляти складні процеси, вести діалог з комп‘ютером,
розуміння статистичних залежностей. Набувають особливого значення уважність і
відповідальність, навички спілкування, усна і письмова комунікація.
Підбір, навчання і виховання кадрів – одна із основних проблем наукового управління
економікою. Це головний елемент управлінської системи, тому в роботі з кадрами керівнику
необхідно притримуватись чіткої, продуманої лінії.
До ділових якостей керівників відносяться, передусім, організаторські здібності,
виконавство, компетентність, підприємливість. Професійні знання керівника повинні бути на
рівні сучасних вимог НТП, він повинен вміти організовувати пошук, поставити експеримент,
задіяти вчених і спеціалістів до вироблення складних рішень, вміти створювати таку
атмосферу в колективі, яка б сприяла більш широкому розвитку ініціативи підлеглих,
активізації пошуку найбільш цілеспрямованих шляхів підвищення ефективності та якості
роботи на певних напрямах діяльності підприємства.
В умовах переходу до ринкової економіки керівник підприємства повинен мати
якості, які притаманні менеджерам в провідних країнах світу. Передусім, це орієнтація на
ефективність як основний критерій діяльності організації, ініціативність, схильність до
колегіального розроблення та прийняття рішень, гнучке реагування на зміни навколишнього
середовища. Формування обґрунтованих вимог до сучасних керівника необхідно робити на
підґрунті поняття, що за умови переходу до ринкової економіки зазнають суттєвих змін
основні види управлінської діяльності: прийняття рішень, робота з людьми та робота з
інформацією. Від керівника нової генерації вимагається вміння вести за собою трудовий
колектив, вміло зіставляючи виробничі та соціальні цілі. Тому від керівника вимагається
виконання не лише формальних функцій, але і функцій неформального лідера колективу.
Вдосконалення роботи з кадрами, розробка кадрової політики в умовах ринкової
економіки передбачає, перш за все, підхід до неї з позицій нерозривного зв‘язку з сутністю
проблем, що вирішуються на даному етапі, підбираючи кадри у відповідності з новими
задачами. Основним критерієм у процедурах підбору та оцінки кадрів, й перш за все
керівних кадрів, стає оцінка їх реального відношення до роботи в умовах ринку, висувати і
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підтримувати необхідно людей ініціативних, мислячих, енергійних, які можуть і бажають на
практиці активно впроваджувати курс на розвиток підприємства в умовах ринкової
економіки.
Робота з кадрами – одна із складових частин управлінської роботи щодо керівництва
певним підприємством. Вона, як і вся робота керівника, вимагає передусім планомірності та
поміркованості дій, уміння протистаяти калейдоскопу справ, які щоденно їх оточують, мати
чіткі, заздалегідь підготовлені плани.
Управління персоналом набуває все більш важливе значення як фактор підвищення
конкурентної спроможності, довгострокового розвитку. Більшість спеціалістів [1-3]
формулюють сучасну концепцію управління людськими ресурсами достатньо широко,
підкреслюючи й відмінності за критеріями оцінки ефективності (більш повне використання
потенціалу співробітників, а не мінімізація витрат); за ознакою контролю (самоконтроль, а
не зовнішній контроль); за переважною формою. організації (органічна, гнучка форма
організації, а не централізована бюрократична) і т.інш.. При цьому також відмічається
наявність тенденції до підвищення ролі аналітичних функцій кадрових служб, особливо в
останні два десятиліття.
Характерна риса в організації роботи з персоналом в рамках нової концепції –
намагання кадрових служб до інтеграції всіх аспектів роботи з людськими ресурсами, всіх
стадій їх життєвого циклу з моменту найму на роботу до виплати пенсійної винагороди.
Організація роботи з кадрами повинна базуватися й враховувати основні аспекти
кадрового менеджменту, а саме: виробничо-економічний, політичний, соціальний,
психологічний, адміністративно-правовий (табл. 1).
Таблиця 1 – Сутність основних аспектів кадрового менеджменту
Основні аспекти
Сутність аспектів кадрового менеджменту
кадрового менеджменту
Політичний аспект
Максимум демократизму, при якому людина відчуває себе
хазяїном і творцем, який сприяє налаштуванню кадрів на
роботу, зумовлює необхідність революційних перетворень
відповідно до умов ринкової економіки
Соціальний аспект
Відображає дії керівництва, направлені на активізацію участі
колективу у виробничих процесах, направлення на покращення
умов робітників, що впливають на процеси праці (житлові,
культурно-побутові, охорони здоров‘я, підвищення рівня освіти
та кваліфікації і т.д.).
Психологічний аспект
Відображає вплив на кожну окрему особистість з урахуванням її
психологічних і психофізіологічних якостей, інтересів,
можливостей з метою стимулювання високої продуктивності і
якості праці.
АдміністративноНаправлений на вирішення задач координування діяльності
правовий
робітників в процесі вирішення визначеної виробничої задачі,
здійснення кадрової політики на підприємстві з врахуванням
професійного і кваліфікаційного рівня кожного.
Виробничо-економічний безпосередньо пов‘язаний із організацією та стимулюванням
аспект
праці в нових умовах господарювання, при цьому вирішується
задача ефективності виробництва за рахунок найбільш повного
задоволення економічних інтересів членів трудових колективів.
Таким чином, на сучасному етапі формування кадрової політики
необхідно
враховувати вплив людського фактору на діяльність підприємств. Розробку механізмів, що
сприяють підвищенню якості і творчої віддачі робітників, інтелектуального, кадрового
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потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів
враховуючи усі аспекти кадрового менеджменту.

необхідно проводити,
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Аннотация. В докладе рассматривается организация инновационной деятельности
мобильного оператора, ее негативные и позитивные стороны с точки зрения новых
технологий, темпы прироста доходов операторов мобильной связи от одного абонента.
Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично
развивающимся. Существует конкуренция не только между компаниями, но и не менее
острая борьба между альтернативными технологиями за право стать доминирующим
стандартом. С развитием технологий связи конкуренция между операторами перестала быть
только ценовой конкуренцией или борьбой за качество сети. Мобильный телефон теперь уже
не только телефонный аппарат, у него появляются новые функции, и операторы предлагают
новые услуги своим абонентам. Актуальной проблемой является выбор компаниями –
операторами оптимального пути для осуществления активной инновационной деятельности,
которая предусматривает систематическое внедрение различных технологических,
маркетинговых и организационных инноваций, т.е. использование инновационного пути
развития. Это связано, прежде всего, с процессом совершенствования существующих
технологий и появлением новых, позволяющих снижать стоимость и повышать качество
связи. В отрасли появляются новые продукты, которые становятся доступными широкому
кругу населения.
В настоящее время темпы прироста доходов операторов мобильной связи от одного
абонента (ARPU) ежегодно снижаются в связи с тем, что пополнение абонентской базы
происходит за счет жителей регионов с низкими доходами. По данным Госстата Украины по
итогам 2013 г. резко уменьшились доходы от предоставления услуг телеграфной связи – на
26%, междугородной (включая международную) телефонной связи – на 22%, специальной
связи – на 10%, проводного вещания – на 5,7%, мобильной связи – на 4,5%. Количество
абонентов мобильной связи по состоянию на 1 января 2014 г. составляло 62,5 млн., что на
5,2% больше, чем на 1 января 2013 г. Число абонентов кабельного телевидения – 3,3 млн.
абонентов, сети интернет – 6 млн. Снижение выручки и чистой прибыли показал и
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крупнейший провайдер фиксированной связи на Украине – ПАТ «Укртелеком». Чистая
прибыль компании по итогам 2013 г. составила 138 млн. гривен (по итогам 2012 г. – 366 млн.
гривен). Доход компании по итогам 2013 г. оценивается в 6,4 млрд. гривен (в 2012 г. – 6,9
млрд. гривен). Среди позитивных показателей телекоммуникационного рынка Украины –
рост доходов от телевещания, интернета, кабельного ТВ. Так, доходы от предоставления
спутникового телевещания выросли на 23,3%, от телефонии – в среднем на 4,8%, от доступа
к сети интернет – на 5%, почтовой связи – на 2,9%, кабельного телевидения – на 0,7%, IPтелефонии – на 0,4%. Однако наблюдается резкое снижение доходов от фиксированной
связи, замедление темпов роста мобильной связи. Сдерживающим фактором роста ARPU
являются технологии, которыми располагают мобильные операторы Украины.
Дополнительный источник дохода – это предоставление услуг передачи данных на
базе технологий третьего и четвертого поколений. Полномасштабное внедрение 3G (на
основе стандарта UMTS) на Украине невозможно в большей степени из-за недобросовестной
конкуренции на рынке (некоторые операторы монопольно владеют частотами в
необходимых для развертывания 3G и 4G полосах) и отсутствия на законодательном уровне
принципа «технологической нейтральности».
Происходит насыщение рынка, в связи с чем экстенсивный путь развития ограничен.
Таким образом, операторы начинают бороться за абонентов, предлагая новые услуги, такие
как передача данных, мобильный интернет, контент и всевозможные приложения. Это в
свою очередь требует инноваций, как в сфере программного обеспечения, так и в
технологической сфере для поддержания новых стандартов передачи данных, требующих
больших вложений в НИОКР, являющейся одной из причин того, что национальные рынки
мобильной связи, как правило, делят не более трѐх-четырех операторов. Монополистическая
власть переходит к наиболее успешному новатору. В силу того, что рынок мобильной связи
является сетевым рынком, это обуславливает некоторые его особенности. Потребительская
ценность новой услуги, которая появляется на рынке связи, зачастую зависит от ее
распространенности среди потенциальных пользователей. Результатом такой зависимости
может стать положительный внешний эффект от внедрения инноваций на сетевом рынке.
Причем эффект может быть столь значительным, что фирмы-последователи получат даже
большую прибыль, чем инноватор. В современном мире все меньше остается традиционных
отраслей, в которых успех определяется искусством балансировать между затратами и
выручкой. Все более актуальной стратегией, которую используют фирмы, становится не
ценовая конкуренция, а получение временного монопольного преимущества на рынке в
результате внедрения инноваций. Именно временная монополистическая власть является
наградой успешному инноватору.
Рассматривая организацию инновационной деятельности мобильного оператора,
необходимо учитывать специфические по сравнению со сферой промышленного
производства, условия, связанные с существенным влиянием технологической платформы,
предлагаемые производителями оборудования, на состав и содержание инноваций, которые
избираются оператором для разработки и внедрения.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ (на прикладі Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта»)
Анотація. Розглядається ефективне управління рекламною діяльністю та
можливість застосування нестандартних рекламних заходів з метою покращення
діяльності Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
У сучасних умовах трансформації економіки України істотно підвищується роль
ефективної рекламної політики в адаптації функціонування вітчизняних підприємств до
змін, що відбуваються.
Рекламна діяльність підприємств стає індикатором свободи підприємницької
діяльності, ефективним інструментом впливу на соціально-економічну поведінку
потенційних споживачів і спрямовується на вирішення складної проблеми – формування
попиту. Слід зазначити, що питання рекламної діяльності підприємства сприяє поповненню
місцевих бюджетів, стосується та зачіпає інтереси всіх учасників рекламного ринку –
рекламодавця, виробника, розповсюджувача реклами та споживача.
Однією із важливих складових конкурентоспроможності підприємства є ефективне
управління рекламною діяльністю, адже розвиток ринкових відносин, посилення конкуренції
вимагає проведення адекватних рекламних кампаній, повнішого використання системи
маркетингових комунікацій, підвищення ефективності рекламної діяльності, застосування
нестандартних рекламних заходів.
Актуальність дослідження удосконалення управління рекламною діяльністю та
можливості застосування нестандартних рекламних заходів обумовлена складністю і
невирішеністю ряду проблем, пов'язаних з процесом цілеспрямованої дії на рекламну
діяльність.
Необхідно визначити, що в основу вибору стратегії розвитку рекламного середовища
необхідно покласти такі принципи:
- системність, що передбачає стратегію єдиного комплексного підходу;
- комплексність, що вимагає вирішення всієї сукупності взаємопов‘язаних і
взаємозумовлених проблем, а не окремих, у тому числі пріоритетних;
- інноваційність, яка передбачає перехід на інноваційну модель економічного
розвитку;
- економічність, який має на меті створення відкритої для конкуренції ринкової
економіки і сприятливого інвестиційного середовища;
- гуманність, що передбачає оцінку продуктів рекламної галузі з боку суспільної
моралі і громадської цензури;
- сталість, яка полягає у підтримці програм розвитку, результати яких не ускладнюють
нинішній і майбутній економічний та соціальний розвиток;
- екологічність, тобто відповідність критеріям екологічної безпеки і стійкості
екологічного розвитку.
Важливим моментом є планування рекламної діяльності, яке необхідно пов'язувати з
усіма розділами бізнес-плану підприємства, це допоможе чітко визначити місце реклами у
комплексі маркетингових комунікацій, виходячи з конкретної цінової і товарної політики та
діяльності щодо організації продажу товарів.
Планування та реалізація рекламного процесу має кілька етапів:
1. вивчення та дослідження товарів підприємства та його конкурентів;
2. розробка цілей рекламної комунікації;
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3. визначення методу розрахунку, та бюджету рекламної діяльності;
4. вибір засобів і носіїв реклами;
5. визначення завдання та створення рекламних звернень;
6. розробка бізнес-плану комунікацій та його невід'ємної частини – рекламної
діяльності підприємства.
Станом на сьогодні «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг: поштових,
фінансових, послуг з розміщення реклами, різних on-lіne сервісів й ін. Послуги поштового
зв‘язку були і залишаються в Україні соціально значущими. Серед нових послуг –
«Кур‘єрська доставка» (доставка поштових відправлень фізичним або юридичним особам як
в обласних центрах, так і між ними), «Власна марка» (нанесення обраного замовником
зображення на купон до художньої поштової марки певної тематики) та послуга з продажу
електронних ваучерів і кодів поповнення рахунків абонентів операторів мобільного зв‘язку
(поповнення рахунка абонентом на будь-яку суму у відділеннях поштового зв‘язку). Крім
того, особливою популярністю користується послуга з доставки товарів, замовлених за
каталогами вітчизняних та іноземних виробників. діяльності підприємства.
Більше половини доходів ЛД УДППЗ «Укрпошта» складають непрофільні операції.
Структуру доходів по операціям представлена на (рис. 1).

Рис. 1 – Структура доходів ЛД УДППЗ «Укрпошта» 2014 р.
У даний час, 88% українців мають доступ до поштових відділення, розташованим від
них менш чим у трьох кілометрах, і 99% - одержують пошту додому. Така розгалужена
мережа створювалася з урахуванням інтенсивності приватної переписки як головного засобу
соціальних комунікацій, альтернативи якому ще два десятиліття назад не існувало. Тоді
більше 80% всієї кореспонденції доводилося на особисті листи, зараз же - тільки 20%. За
останні п'ятнадцять років її загальний обсяг скоротився в рази, тоді як кількість відділень –
тільки на дев'ять відсотків. При цьому українська пошта має низьку продуктивність обробки
кореспонденції: на один поштового службовця доводиться три з половиною тисячі
оброблених одиниць. Для порівняння: у Туреччині - 36 тисяч, у Румунії - 13 тисяч, у
Фінляндії - 137 тисяч.
Удосконалення рекламної діяльності неможлива без дотримання таких умов:
1. рекламна інформація має бути новою і неочікуваною;
2. особливо активно рекламу слід використовувати на стадіях упровадження товару
на ринок і зростання обсягу продажу;
3. реклама має підкреслювати особливості товару, які відрізняють його від аналогів;
4. реклама найефективніша при зростаючому попиті;
5. систематичність реклами: оптимальним вважається щотижневе подання
інформації, максимально припустимим – щоквартальне.
Можна виділити декілька видів реклами:
- пряма (пошта, з рук в руки, за допомогою інформаційних листів);
- через пресу (газети, часописи, довідники, телефонні книги);
- друкована (проспекти, каталоги, буклети, листівки );
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- екранна (телебачення, слайди);
- зовнішня (плакати, вітрини);
- на транспорті (на транспортних засобах, на вокзалах).
В основі будь грамотної реклами лежать дві складові: продумана концепція
(стратегія) рекламування і цікаве творче рішення. Найскладніше в рекламі - знайти базову
концепцію рекламування, що спонукує до купівлі, що виділяє товар з ряду конкуруючих
товарів або товарної категорії. Творче рішення повинне бути невіддільне від обраної
концепції. Будь творче рішення, яке підсилює концепцію, допомагає сприйняти її, робить
більш наочною, ясної чи більш переконливою, підсилює ефект рекламування. Тому для
підвищення ефективності рекламної кампанії необхідно розробити рекламну ідею і стратегію
рекламування товару (послуги).
Рекламна стратегія відповідає на питання, як побудувати рекламну кампанію, щоб
реалізувати маркетингові завдання. У більш широкому плані значення рекламної стратегії
полягає в тому, щоб:
1. визначити, який сенс має надати реклама даного товару, щоб потенційний
покупець віддав йому перевагу;
2. донести до споживача конкретну вигоду, вирішення проблеми або інша перевага
матеріального чи психологічного властивості, яке дає придбання товару. При цьому слід
брати до уваги, що існують лише дві базові причини, з яких люди купують товар:
 товар може вирішити якусь існуючу проблему або проблему, яка може виникнути;
 володіння товаром дозволяє людині психологічно долучитися до чогось, що йому
подобається або він вважає для себе важливим.
При виборі стратегії рекламування повинен враховуватися ряд факторів:
1. Специфіка товарної категорії (існують такі товарні категорії, де споживач приділяє
велику увагу утилітарним властивостям, і такі, де для нього важливіше емоційний фон).
2. Специфіка самого товару і можливість виділити і повідомити про його значущих
для споживача властивості.
3. Дії (реклама) конкурентів. Часто ринок переповнений рекламою одного типу і вона
дратує людей. Тоді їй необхідно протиставити рекламу іншого типу.
4. Умонастрої цільової аудиторії.
Рекламна ідея - художній спосіб втілення рекламної стратегії. Це може бути вдалий
рекламний образ, персонаж, слоган, що допомагають уявити рекламну інформацію, яка була
сформована на етапі вироблення творчої стратегії. Творча рекламна стратегія задає суть
рекламного повідомлення, а рекламна ідея наділяє його в цікаву, привабливу форму.
Отже, результатом маркетингових досліджень та комунікаційної діагностики є
формування ідеї рекламної кампанії, розробка медіаплану, складові частини якого - вихідні і
додаткові дані (рис. 2).
МЕДІАПЛАН
Додаткові дані

Вихідні дані
- Завдання рекламної кампанії (ціль маркетингу);
- Цільова аудиторія (оптові чи роздрібні покупці
зі своїм демографічним портретом);
- Бюджет кампанії і його розподіл по засобах
масової інформації;
- Стратегія рекламної кампанії в часі;
- Строки проведення рекламної кампанії

-

Властивості товару чи послуги;
Конкурентне середовище;
Ємкість ринку.

Рис. 2. Складові частини медіаплану
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Медіаплан в кінцевому підсумку повинен містити такі дані:
 перелік носіїв рекламної інформації;
 перелік параметрів кожного виду носіїв;
 календарний план-графік виходу рекламних повідомлень (таблиця із зазначенням
загального часу прокату, кількість роликів, назва передачі, день, час, для преси – кількість
виставок і т.д.);
 план-кошторис по кожному рекламоносіїв та загальний бюджет медіаплану;
 кількісні показники ефективності рекламної кампанії;
 аналітичні коментарі до результатів кожного етапу кампанії;
 альтернативні варіанти медіапланів.
Таким чином, основу ефективної рекламної кампанії складають: цікаве творче
рішення (рекламна ідея) і продумана стратегія рекламування. При цьому вона не може бути
ефективною, якщо відсутній один з цих елементів: якою б не була вдалою рекламна ідея,
вона не дасть результатів без здійснення грамотної стратегії рекламування, і в той же час,
якою б не була продуманою стратегія рекламування без вдалого творчого вирішення, тобто
без її основного змісту, реклама теж буде неефективною.
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний підхід до управління рекламною
діяльністю займає дуже важливе місце в конкурентоспроможності будь-якого підприємства.
Тому слід постійно приймати збалансовані, науково – обґрунтовані рішення щодо
управління рекламною діяльністю.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВАЙДЕРА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА LTE
Аннотация: Работа посвящена обзору принципов формирования системы
управления предприятия. Определена методология подхода организации и структура
управления в пространстве и времени.
Стремительное развитие различных технологий связи, как фиксированной, так и
мобильной, вызвано повышенным спросом к сети Интернет. Одним из перспективных
вариантов обеспечения высокоскоростным доступом в сеть Интернет является построение
сетей сотовой подвижной радиосвязи четвертого поколения (4G) с технологией
беспроводного доступа LTE (от англ. Long Term Evolution – эволюция в долгосрочной
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перспективе) – технология построения сетей беспроводной связи, созданная в рамках
проекта сотрудничества в создании сетей третьего поколения 3GPP (3G Partnership Project)
[1]. Основными целями разработки технологии LTE являются: снижение стоимости передачи
данных, увеличение скорости передачи данных, возможность предоставления большего
спектра услуг по более низкой цене, повышение гибкости сети и использование уже
существующих систем мобильной связи.
Правильный выбор организационной структуры предприятия провайдеранеобходимый фактор его успешного функционирования. Структура организации - это
основной элемент характеризующий и представляющий собой механизм построения и
функционирования организации.
1. Понятие и принципы построения организационных структур.
Организационная структура управления - это упорядоченная совокупность устойчиво
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации
как единого целого.[2] Определяется также как форма разделения и кооперации
управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по
соответствующим функциям, направленным на решение поставленных задач. С этих
позиций структура управления представляется в виде системы оптимального распределения
функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия
между входящими в ее состав органами управления и работающими в них людьми.
Элементы организационной структуры управления - это либо отдельные работники либо
службы и органы аппарата управления. Требования для эффективной деятельности
организации: оптимальность, оперативность, надежность, гибкость, экономичность.
Кроме ранее упомянутых требований на разработку структуры управления оказывают
влияние внутренние и внешние факторы. Внешние факторы: территориальное размещение и
климатические
условия.
Внутренние
факторы:
технические;
организационные;
экономические; социально-психологические.
2. Типология организационных структур управления.
Между элементами структуры управления поддерживаются связи, которые принято
подразделять на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные носят характер
согласования, являются одноуровневыми. Вертикальные - это отношения подчинения.
Необходимость в них возникает при иерархичности построения системы управления, то есть
при наличии различных уровней управления. В зависимости от характера связей между
подразделениями организации различают следующие типы организационных структур:
линейную; функциональную; линейно-функциональную; матричную.
Линейная организационная структура управления - одна из простейших и
характеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения любого уровня стоит
руководитель-единоначальник, который осуществляет все функции управления и
осуществляет единоличное руководство подчиненными ему работниками.
Идея функциональной организационной структуры управления состоит в том, что
выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на специалистов,
каждый орган управления специализирован на выполнении отдельных видов деятельности.
В линейно-функциональной структуре управления увеличивается нагрузка на
линейного руководителя, который должен исполнять роль посредника между
функциональными службами и подчиненными ему производственными подразделениями.
Он получает потоки информации от подчиненных подразделений, дает задания
функциональным службам, вырабатывает решения, отдает команды сверху вниз.
Матричная организационная структура управления совмещает два вида структур: линейную и программно-целевую. По вертикали (линейная структура) строится правление по
отдельным сферам деятельности производства, снабжения и сбыта. По горизонтали (программно-целевая структура) осуществляется управление программами, проектами, темами.
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При определении горизонтальных связей назначается руководитель программы или проекта
и его заместители по отдельным темам, ответственный исполнитель в каждом специализированном подразделении и организуется специальная служба управления программой.
3.
Структура управления в просторанстве и времени.
Противопоставление традиционного функционального подхода новому - процессному
обусловлено, во-первых, отождествлением в понимании функций и видов деятельности
предприятия в отдельных его сферах, которые имеют вполне конкретное назначение в совокупном процессе хозяйственной деятельности, то есть реализуют отдельную ее функцию, и
специфических функций управления, с помощью которых осуществляется влияние на отдельные группы процессов деятельности. Это привело к следующей ошибке - к опровержению функционального подхода в принципе, что игнорирует интересы объекта управления.
Чисто функциональным он считается ошибочно, потому что в действительности является
линейно-функциональным, сочетающим линейную структуру процессного значения с организационной структурой экономического блока системы управления, основанной на организационном выделении функций планирования, учета, контроля и на их полной централизации.
Наряду с функциональными структурами управления существуют организационные
подразделения материально-технического снабжения, производства, сбыта, финансовый,
четко ориентированы на управление соответствующими видами процессов. В совокупном
экономическом процессе не были идентифицированы другие виды процессов, а функции
экономического блока системы управления были централизованы. Но рассматривать ее как
функциональной в «чистом виде» неоправданно. Как альтернатива ему, был предложен
процессный подход, идеология которого заключается в устранении недостатков в
управлении именно с стороны организационной структуры экономического блока.
Сравнение алгоритмов функционального и процессного подходов (рис. 1) дает основание для
следующего вывода: составляющие «движений» 1, 2, 4 в обоих случаях аналогичные,
подтверждающий минувшую ошибку.
Алгоритмы

Функционального подхода

Функционально-процессного
подхода

1. Выделение совокупных

хозяйственных процессов
основных сфер деятельности

1.Выделение совокупных
хозяйственных процессов
основных сфер деятельности

2. Формирование адекватных
организационных структур
управления процессного типа

2. Формирование адекватных
организационных структур
процессного типа

ног

3. Необходимое и достаточное
децентрализация функций
управления в структуры
процессного типа

3. Подавляющее централизация
функций управления
4. Наполнение функций методами и
процедурами

4. Наполнение функций методами и
процедурами

Рисунок 1 – Алгоритмы функционального и процессного подходов
в управлении процессами основных сфер деятельности
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Принципиальное отличие процессно-функционального подхода, ориентированного на
управление совокупными процессами основных сфер деятельности, заключается в том, что
на третьем шаге алгоритма централизованы в существующей практике функции управления
в самостоятельных функциональных отделах вводятся в структуры процессного типа «хозяев
процессов», которые созданы на предыдущем шаге. Другими словами, функции управления
«накладываются» на процессы, образуя симбиоз двух подходов - процессного и
функционального.
Функции деятельности (процессы) раскрывают пространственный аспект, статику
системы управления, функции управления - ее временной аспект, динамику [3]. Их нужно
рассматривать в диалектическом единстве, а успех дела зависит от адекватности процессных,
пространственных структур самим процессам, достаточности переданных на этот уровень
управления состава и объемов функций и полномочий, образующих возможности
комплексного управления объектами, плотности взаимодействия персонала различной
функциональной специализации, которые выполняют. В построении системы управления
процессно-функционального типа первоначальным шагом является идентификация
совокупных групп процессов как объектов управления, тем более, что речь идет о крупном
предприятии в отношении которого проблема заключается не столько в том, чтобы
применить подход к отдельным процессам, например разработки новой сети 4G, сколько в
том, чтобы сделать систему управления процессно-функционального типа, способной
функционировать в стабильном режиме в условиях крупных предприятий с различными
характеристиками производства, единичного, серийного, массового, проектного. Именно
поэтому объектами должны находиться в поле такой системы управления,
идентифицировано специфические совокупности экономических процессов отдельных сфер
деятельности предприятий, в том числе, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Принципиальное решение задачи показано в матричной модели на рис. 2 [4].

Рисунок 2 – Пространственно-временная модель взаимосвязи функций
На оси «Х» размещен хозяйственные процессы основных сфер деятельности, на оси «В»
- состав функций управления, на оси «Z» - их принадлежность к уровням управления
высшего, среднего, нижнего. Исходя из принципов построения базовой организационной
структуры процессно-функционального типа, считаем обоснованным иметь в ее составе
такие подразделения, предназначенные осуществлять в постоянном режиме комплексное
управление базовыми процессами основных сфер деятельности предприятия на основе
сосредоточения в них функций управления:
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- Финансового;
- Материального обеспечения;
- Технического обеспечения;
- Сбыта;

- Капитального инвестирования;
- Энергетического обеспечения;
- Конструкторско-технологического обеспечения;
- Экологического и других видов защиты.

Вывод
Беспроводных технологий связи стремительно развиваются. Скорость предоставления
беспроводного доступа возросла в десятки раз. Современные беспроводные сети связи
отличаются широким спектром услуг, высоким качеством обслуживания и мобильностью.
Строительство сети LTE позволит провайдеру стать крупнейшим оператором,
предоставляющим услуги беспроводного доступа, а также сэкономить значительные
денежные средства, так как в будущем отпадет необходимость в модернизации сети
фиксированной связи. Достичь этого можно только при эффективной работе, которая
определяется организованностью систем управления, зависящей от четкой структуры
предприятия и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели.
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МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація: Розглядаються методи оптимізації та підвищення рівня ефективності
маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Carusto з
урахуванням аналізу поточної ринкової ситуації. Формулюються головні аспекти
маркетингового аналізу на ринку телекомунікацій. Запропоновано врахувати всі позначені
вимоги до маркетингового управління підприємства для виходу на світовий ринок.
Підприємства, для виходу на світовий ринок, повинні сьогодні подолати жорстку
конкурентну боротьбу. Щоб подолати конкурентів у цій боротьбі і досягти успіху, необхідно
використовувати можливості маркетингу.
Саме на основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій
на світовому ринку. Завдяки дослідженням встановлено, що виною 75% комерційних невдач
є помилки в маркетинговій діяльності.. Тому фахівцеві зовнішньоекономічної діяльності
потрібно виробляти спеціалізовані маркетингові стратегії на основі кон'юнктури ринку
підприємства і його внутрішніх особливостей функціонування [1].
Ринкова ситуація постійно змінюється, тому компанія завжди повинна мати
стратегічну маркетингову програму на наступні 3-5 років. Планування маркетингу
неможливо без глибокого аналізу на таких стадіях: аналіз середовища діяльності
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підприємства і прогнозування тенденцій його розвитку; визначення системи завдань на
основі загальних завдань підприємства; визначення пріоритетних напрямів діяльності;
сегментація іноземних ринків, вибір цільових сегментів; розробка стратегії виходу
підприємства на закордонні ринки і поведінки на них; розробка заходів маркетингового
комплексу, тобто товарної політики, політики збуту, цінової, стимулюючої, комунікаційної і
т. д. організація маркетингу підприємства; контроль за досягненнями завдань маркетингу і,
при необхідності, корекція стратегії міжнародного маркетингу.
Міжнародний маркетинг ґрунтується на принципах внутрішнього (національного)
маркетингу. Тому використані в ньому стратегії, принципи і методики являються
характерними і для міжнародного маркетингу. Разом з тим міжнародний маркетинг має свої
специфічні особливості. При виході на зовнішній ринок виникає принципіально нова
ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів,
що впливають на прийняття рішень [3]. Це призводить до того, що:
1) підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства;
2) зростає ступінь ризику, з'являється додатковий ризик його діяльності;
3) збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства;
4) підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх діяльності.
Все це і визначає специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним його
використання в управлінні ЗЕД.
Одними з головних цілей маркетингових досліджень завжди повинні бути зменшення
невизначеності і зниження ризику при прийнятті комерційних рішень.
Маркетингові дослідження, як правило, складаються з двох головних блоків: перший дослідження ринків, другий - дослідження потенційних можливостей підприємства.
Перший блок дослідження ринків повинен включати в себе такі аспекти:
- Вивчення та аналіз умов ринку;
- Аналіз попиту;
- Аналіз пропозицій;
- Аналіз вимог споживача до товару;
- Аналіз перспектив розвитку ринку;
- Вивчення форм і методів торгівлі;
- Вивчення та оцінка діяльності підприємств-конкурентів;
- Вивчення підприємств-покупців товару, які зацікавив;
- Вивчення комерційної практики, транспортних, торгово-політичних умов;
- Вивчення умов руху товарів та ін.
Другий блок - дослідження потенційних можливостей підприємства передбачає:
- Аналіз господарської діяльності підприємства;
- Аналіз конкурентоспроможності підприємства;
- Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства;
- Оцінка його потенційних конкурентних можливостей.
Міжнародний маркетинг входить до складу функцій, які здійснює підприємство в
рамках ЗЕД. Разом з тим, він являє собою самостійну галузь діяльності підприємства при
виході на зовнішні ринки. Міжнародний маркетинг можна визначити як систему планування,
реалізації, контролю та аналізу заходів, спрямованих на багатонаціональну ринкову середу і
пристосування до його умов підприємства, яке здійснює свою діяльність більш ніж в одній
країні.
У розвитку міжнародного маркетингу виділяють три основних етапи (табл. 1).
Використання маркетингу в управлінні ЗЕД насамперед вимагає його планування,
розробки стратегічної маркетингової програми. Важливо відзначити, що стратегічна
маркетингова програма складає основу загального стратегічного плану фірми, в області ЗЕД.
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Таблиця 1
Традиційний Він являє собою звичайний продаж товарів за кордон, коли експортер несе
маркетинг
відповідальність тільки до моменту доставки товару. Подальша доля
проданого товару його, як правило, не цікавить.
Експортний
Тут експортер займається систематичним вивченням цільового іноземного
маркетинг
ринку і пристосовує своє виробництво до вимог даного ринку, постійно
змінюються.
Міжнародний В умовах використання маркетингу експортер глибоко вивчає ринок,
маркетинг
використовуючи для цього широке коло маркетингових інструментів. При
цьому міжнародний маркетинг поширюється не тільки на чисто торгові
операції, але й на інші види і форми ЗЕД (на спільні підприємства, дочірні
підприємства, технологічний обмін, надання транспортних, страхових,
туристичних та інших послуг). Міжнародний маркетинг набуває все більш
глобальний характер.
У міжнародному маркетингу на всіх етапах розробки стратегії виходу підприємства на
зовнішні ринки і її реалізації особливої важливості набуває інформація про світових ринках і
ринковій кон'юнктурі; методах і формах міжнародного співробітництва; власному потенціалі
підприємства; уніфікованих звичаях, правилах і нормах міжнародного співробітництва.
Привабливість ринку телекомунікацій породжує жорстку конкуренцію на цьому
ринку. При цьому для виживання необхідною умовою конкурентоспроможності та
успішного функціонування компаній є не тільки нові унікальні технології, але і чітка
орієнтація на споживача і всебічне застосування маркетингових стратегій [2]. Тому
актуальність теми дослідження пов'язана, в першу чергу, з необхідністю вивчення сучасних
тенденцій розвитку ринку телекомунікацій, які, в свою чергу, несуть науково-технічні
досягнення в інші сфери, сприяють розвитку глобалізації світогосподарських зв'язків,, а
також з необхідністю вивчення багатого зарубіжного досвіду формування та реалізації
маркетингових стратегій в телекомунікаційній сфері.
Саме в зв'язку з трансформацією ринкових умов, його орієнтирів і вимог, і виникає
необхідність аналізу ринку, вивчення формування і стимулювання попиту на
телекомунікаційні послуги, обліку ринкових чинників на всіх стадіях процесу виробництва,
раціоналізації, пропозиції товарів і послуг по каналах звернення до кінцевого споживача [4].
Розробки і дослідження в ході даної дипломної роботи визначають, що стратегія
маркетингового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства повинна бути
гнучкою, масштабованою, мати в своєму арсеналі можливостей індивідуальні рішення для
кожного етапу процесу розвитку економіки підприємства. Тільки такий погляд на побудову
маркетингової програми дасть компанії довгострокові конкурентні переваги на ринку і
успішну реалізацію своїх продуктів.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Анотація. Розглядаються шляхи покращення управлінських рішень, що приймаються
на підприємстві. На діяльність систем управління підприємством впливає інформаційний
зв'язок між усіма його складовими та ефективна взаємодія персоналу з урахуванням
інформаційно-комунікаційних аспектів. За умови врахування особливостей сприйняття
інформації та особливостей комунікації кожного працівника управлінські рішення будуть
розроблятися та виконуватися ефективно.
На функціонування підприємства впливає система управління, яка є основною його
складовою. Система управління забезпечує взаємодію усіх виробничих підрозділів
підприємства та побудована на взаємозв‘язках між керівництвом і підлеглими.
Управління - це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку
у зв'язку зі зміною обставин. Правильно спроектований процес управління забезпечує успіх
організації. Для того, щоб цей процес правильно спроектувати, необхідно знати його
внутрішню структуру, до якої входять: функція управління, визначення цілі, оцінка ситуації,
проблеми та управлінські рішення [1].
Управління підприємством полягає у прийнятті та виконанні управлінських рішень,
які сприяють успішній його діяльності. У свою чергу, на функціонування будь-якого
підприємства здійснює вплив ефективний обмін інформацією, адже постійно відбуваються
інформаційні обмінні процеси. Отже, можна сказати, що інформація – це засіб існування
підприємства. Саме інформація визначає темп, напрямок і характер процесів, які
відбуваються в суспільстві і економіці [2].
Наукові праці з дослідження технології прийняття та реалізації управлінських рішень
досить чисельні. Це роботи таких авторів, як: Стрельчук Є.М., Орлов В.М., Богатирьова Л.Д.,
Петруня Ю.Є., Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф., Кабушкін Н.І. та інших.
Автори у [3] зазначають, що управлінське рішення є одним з етапів технології
управління, що являє собою акт впливу на колектив та на окремих працівників, а також є
результатом творчого процесу управління, й кожне управлінське рішення спрямоване на
розв‘язання конкретної ситуації.
Кабушкін Н.І. [4] висловлює думку, що під управлінським рішенням розуміють вибір
альтернативи; акт, направлений на вирішення проблемної ситуації. В більш широкому
розумінні він розглядає управлінське рішення як основний вид управлінської праці,
сукупність взаємозв‘язаних, цілеспрямованих і логічно послідовних управлінських дій, які
забезпечують реалізацію управлінських задач. На думку авторів [5], під прийняттям
управлінських рішень можна розуміти процес їх розробки та вибору. Управлінське рішення результат вибору способу дій, спрямованих на розв'язання певної проблеми управління.
Автори виокремлюють два типи проблем: проблеми стабілізації та проблеми розвитку й
вдосконалення, при вирішенні яких слід звертати увагу на зміст управлінського рішення.
Мескон М. та ін. у [6] наголошують, що подібно до процесу комунікації, прийняття рішень
відображається на всіх аспектах управління. Керівнику при прийнятті рішення дуже важливо
мати впевненість у правильності та бажаності процедури прийняття рішення.
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При прийнятті управлінського рішення важливо визначити усю проблематику
ситуації, яка заважає чи утруднює функціонування підприємства, що складно здійснити без
чіткого сприйняття та передачі різноманітної інформації між його працівниками,
службовцями та керівництвом.
Інформаційно-комунікаційні аспекти управлінських рішень – це персонально
обумовлене вираження, сприйняття управлінського рішення. При передачі управлінських
рішень управлінець має забезпечити необхідні умови для того, щоб інформація була
доступною й зрозумілою та щоб всі дії працівника були спрямовані на виконання рішення.
Слід відмітити, що в умовах стрімкого збільшення об'єму інформації зростає значення
точного й достатнього обсягу вихідної інформації для формування необхідних параметрів і
змісту нової інформації [7].
Однак, на думку авторів [8], якість управлінських рішень можна суттєво підвищити,
беручи до уваги той факт, що люди по-різному сприймають, переосмислюють і передають
різноманітну інформацію. У [9, 10] показано, що з 5 основних каналів, за допомогою яких
інформація надходить до кожної людини з навколишнього середовища (зір, слух, смак, нюх і
тактильні (дотикові) відчуття), використовується здебільшого три основних – зоровий,
слуховий та кінестетичний канали, тобто, візуальний, аудіальний та кінестетичний типи
сприйняття інформації. Крім того, в останні роки, з розвитком інформаційних процесів у
суспільстві, виділяють ще додатковий тип інформаційного сприйняття – дискретний, який
пов'язують з логічним мисленням.
Врахування цього факту є суттєвим при прийнятті практично усіх управлінських
рішень, оскільки власне від персоналу, його типу сприйняття інформації та ставлення до
трудової діяльності залежить ефективність функціонування підприємства.
Інформаційно-комунікаційні аспекти управлінських рішень на підприємстві залежать
від:
- ситуації, що склалась;
- ділових відносин між керівником і підлеглим, тобто тим, хто буде виконувати
рішення;
- особистісних характеристик працівників.
Управлінське рішення – це сукупний результат творчого пошуку альтернативного
варіанта вирішення конкретної проблеми або господарської ситуації [11]. Управлінське
рішення можна віднести до розряду творчих завдань, які розглядаються не лише як розвиток
рішення, але і як розвиток самої проблеми. Нарешті, з інформаційного погляду, рішення є
результатом опрацювання інформації, у ході якої здійснюється вибір серед можливих
варіантів такого, що найбільше близький до оптимального, тобто є найкращим [12].
Якщо всі ці чинники будуть правильно і в повному обсязі застосовані в поєднанні зі
своєчасно наданою інформацією, управлінець зможе досягати бажаного ефекту, а отже,
збільшення прибутку.
Не варто забувати про важливість інформаційного наповнення будь-якого рішення. Це
означає, що рішення має наповнюватись достовірною інформацією, яка буде надходити до
потрібного адресата. В цьому допоможуть комунікації, які залучені на виробництві. Комунікацію в широкому змісті розглядають як процес взаємодії і способи спілкування, що дозволяють створювати, передавати і приймати різноманітну інформацію між людьми [13]. Комунікаційний процес являє собою обмін інформацією між двома або більше працівниками [11].
Інформаційно-комунікаційні аспекти управлінських рішень – це вигляд, прояв та
вплив управлінського рішення з одного напрямку менеджменту на всі рішення в інших
напрямках діяльності підприємства. При цьому залишається актуальним завданням
створення системи управління (приймання/передавання сигналів управління та «відгуківреакції» на них), у рамках чи за допомогою (використанням) якої забезпечується комплексна
реалізація завдання – ефективна діяльність підприємства. Такі аспекти проявляються
упродовж всього виробничого процесу, організації та проведення кадрової роботи,
вирішення цілого переліку задач фінансового менеджменту підприємства, розробки
99

стратегічних напрямків розвитку та реалізації маркетингової стратегії, прийняття
інвестиційно-фінансових рішень, організації та функціонування підприємства у соціальній
сфері і т.д.
Прийняття та реалізація будь-якого управлінського рішення (з окремого напрямку
діяльності підприємства) має бути «гармонізована» з іншими управлінськими рішеннями з
усіх інших напрямків діяльності. У протилежному випадку залишається і буде залишатися на
довготривалий термін під великим знаком запитання досягнення високого рівня
конкурентоспроможності та конкурентоздатності підприємства в умовах глобальної
фінансово-економічної кризи, у якій опинилася світова економіка. А через посилення
інтеграційних процесів у світовій економіці будь-яке підприємство має розглядатися як
суб‘єкт зовнішньоекономічної діяльності. І тільки обсяг цієї діяльності дасть відповідь на
запитання про те, наскільки ефективною була розроблена та прийнята на «озброєння»
підприємства система управління, прийняття та доведення до виконавців прийнятих
управлінських рішень, сигналів-реакцій на них і т.д.
Вирішення основного управлінського завдання – прийняття та доведення до
виконавця прийнятого управлінського рішення здійснюється шляхом ефективного
застосування різноманітних способів доведення інформації як у безпосередньому
спілкуванні керівника і підлеглого, так і у зворотному напрямку; як з використанням
технічних засобів при отриманні/передачі інформації ззовні/назовні підприємства та/або їх
ефективної комбінації, так і без їхнього застосування.
Засобом повідомлення є інформація, і тільки комплексне одномоментне забезпечення
її своєчасності, об‘єктивності, відкритості та конфіденційності, складають умови для
створення ефективної системи управління підприємством. Відсутність або недостатній
рівень забезпечення одного із визначальних параметрів інформації, що становить основу
ефективної системи управління та управлінських рішень, негативно впливають на рівень
«керованість» виробничого процесу підприємства, забезпечення високого рівня фінансовоекономічної ефективності його діяльності.
Тому перед будь-яким керівником підприємства, менеджерами вищої управлінської
ланки, залишається актуальним завдання – створення ефективної системи управління, яка
забезпечує генерацію якісних управлінських рішень, їх доведення до виконавців,
опрацювання та контроль їх виконання, формування «корегуючих додаткових» сигналів
управління. При цьому, слід мати на увазі, що створена навіть ідеальна система управління з
плином часу починає відходити від прийнятної «норми якості». Погіршується якість
прийнятих рішень, оскільки відбувається постійна зміна як внутрішнього стану
підприємства, так і зовнішнього його оточення. Адже ринкові умови, їх фінансовоекономічні та правові аспекти знаходяться у постійному «русі», тому і система управління
підприємства не може знаходитися у «замороженому стані». Зміна зовнішніх умов
функціонування будь-якого підприємства вимагає «пристосування» системи управління та її
«інформативно-інформаційного наповнення» до змін. У протилежному випадку – застигла
система управління, яка не встигає за розвитком зовнішньої ситуації, автоматично стає
тягарем, що сповільнює розвиток підприємства, унеможливлює забезпечення його
конкурентоспроможності та високий рівень фінансово-економічної ефективності.
Це виникає внаслідок роботи недосконалої системи управління з неефективною
структурою. Проблема полягає в недостовірності, невчасності отримання управлінських
сигналів.
Для того, щоб система управління забезпечувала надання ефективних розпоряджень,
варто налагодити інформаційний зв'язок між персоналом підприємства, зовнішнім світом,
конкурентами, контрагентами, і найголовніше – зі споживачами товарів, робіт та послуг, які
надає підприємство. Стоїть завдання розробки системи, що має забезпечувати не тільки
ефективну генерацію/передачу/приймання управлінських сигналів, їх інформативноінформаційне наповнення всередині підприємства, але і надійне функціонування в умовах
жорсткої конкуренції на зовнішніх ринках у рамках зовнішньоекономічної діяльності.
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Проведений аналіз наукових публікацій, їх узагальнення та опрацювання, дозволили
сформулювати низку інформаційно-комунікаційних аспектів, врахування яких сприятиме
підвищенню ефективності управлінської діяльності. Опис окремих інформаційнокомунікаційних аспектів та їх вплив на підвищення ефективності управління підприємства
наведено у табл. 1.
Таблиця 1 – Ефект від врахування інформаційно-комунікаційних аспектів
Інформаційно-комунікаційні аспекти
Вплив на управлінське рішення
Врахування
типів
інформаційного Визначення
відповідних
типів
і
сприйняття
комунікативних особливостей сприятиме
ефективному обміну інформацією.
Втілення
індивідуально/групових Вдосконалення шляхів індивідуальної подачі
комфортних
способів прийому/передачі інформації при навчанні та пріоритетів при
інформації
спілкуванні у команді.
Підбір
оптимальної
для
конкретного
працівника
стратегії
прийому/передачі
інформації.
Вдосконалення методів і технологій відбору, Подання інформації для навчання персоналу
змісту і подання навчальних матеріалів
відповідно до врахування особливостей
сприйняття
інформації,
сприятиме
підвищенню ефективності її засвоювання
Підбір та призначення персоналу на робочі Урахування інформаційно-комунікаційних
місця
з
урахуванням
інформаційно- особливостей,
що
є
притаманними
комунікаційних особливостей
працівнику,
сприятиме
підвищенню
достовірності кадрових призначень та
ефективному
задіянню
потенційних
можливостей персоналу
Використання інформаційно-комунікаційних Підвищення дієвості та ефективності рішень
технологій у діяльності підприємства за шляхом
впровадження
та
постійного
всіма
напрямками
в
рамках вдосконалення
системи
збирання,
зовнішньоекономічної діяльності та на обробляння, систематизації, аналізу та подачі
внутрішньому ринку держави; вивчення та зовнішньої інформації для внутрішнього
задоволення попиту споживачів; під час використання та подачі назовні внутрішньої
спілкування з контрагентами, кредиторами і інформації підприємства про результати його
т.д.
фінансово-економічної
діяльності.
Це
сприятиме
досягненню
фінансовоекономічної цілі діяльності підприємства –
отримання максимального прибутку шляхом
задоволення попиту на продукцію (товари,
послуги, роботи), які виробляє (надає)
підприємство як в межах країни, та і у
рамках зовнішньоекономічної діяльності
Отже, інформаційно-комунікаційні аспекти управлінських рішень проявляються в
усьому спектрі діяльності підприємства – зовнішньоекономічна діяльність, фінансовоінвестиційні-інноваційні рішення, кадрова робота (у відносинах з конкурентами,
постачальниками, кредиторами, зовнішніми та внутрішніми інвесторами, і головним агентом
всієї виробничо-господарської, фінансово-економічної, соціальної складових діяльності
підприємства – споживачами товарів, робіт та послуг).
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Не менш важливим аспектом функціонування підприємства є організація
управлінських процесів, як наслідок обміну інформацією між працівниками та керівним
складом із використанням комунікаційних технологій для обміну, обробляння, узагальнення,
аналізу інформаційних потоків.
Врахування всіх особливостей обміну усіма типами та видами інформації між всіма
учасниками виробничого процесу та споживачами кінцевого продукту; організація
ефективних та дієвих каналів сприйняття управлінських рішень та реагування на них
дозволяють забезпечити високий рівень ефективності системи управління підприємством,
що сприятиме досягненню цілей його діяльності.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Анотація. Визначено місце та функції поштового зв’язку в економіці та суспільстві.
Запропоновано підходи щодо диверсифікації діяльності підприємства шляхом визначення
стратегічних зон господарювання.
Поштовий зв'язок є однією з пріоритетних і важливих підгалузей зв'язку в Україні,
основна мета функціонування якого полягає у наданні користувачам, органам державної
влади, місцевого самоврядування, оборони й безпеки держави широкого спектру послуг, з
орієнтацією на задоволення їхніх потреб у ринкових умовах.
Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є: захист
інтересів користувачів; надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості;
доступність до ринку послуг поштового зв'язку; законодавче регулювання відносин у сфері
надання послуг поштового зв'язку; забезпечення прав користувача на таємницю інформації;
забезпечення прав операторів поштового зв'язку.
Становлення і розвиток поштового зв'язку України відбувається згідно із
законодавством України, актами Всесвітнього поштового союзу, а також державними
програмами розвитку.
Основні підходи до подальшого розвитку поштового зв'язку, особливості його
структурної перебудови, принципи регулювання, стратегія розвитку поштового зв'язку, а
також засади діяльності в ринкових умовах визначені Концепцією розвитку зв'язку в Україні.
Стратегічною метою державної політики щодо поштового зв'язку України є
задоволення потреб суспільства у послугах поштового зв'язку визначеного рівня якості.
Загальна політика щодо поштового зв'язку на найближчу перспективу полягає в подальшій
оптимізації мережі поштового зв'язку, вдосконаленні поштових маршрутів, переході до
комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів на всіх ланках технологічного
процесу (від приймання до вручення поштових відправлень), створенні автоматизованої
інформаційно-технологічної системи поштового зв'язку, наближення термінів доставки
поштових відправлень до світового рівня.
Стратегією розвитку поштового зв'язку України на найближчі часи передбачається:
– проведення структурних перетворень (реструктуризація, лібералізація та
формування ринку послуг) для прискорення розвитку поштового зв'язку в ринкових умовах;
– забезпечення послугами поштового зв'язку відповідного рівня якості органів
державної влади та місцевого самоврядування, а також населення та суб'єктів
господарювання.
Проте, низька ефективність діяльності підприємств поштового зв‘язку, зокрема
державного, призводять до необхідності впровадження стратегії диверсифікації діяльності
підприємства задля підвищення його ефективності.
У теоретичному плані диверсифікація пов'язана з виробництвом різноманітних
продуктів, що випускаються підприємством, що дає можливість забезпечувати ефективність
його функціонування незалежним від життєвого циклу окремого продукту, вирішуючи при
цьому завдання забезпечення стійкого поступального росту. Процес диверсифікації
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пов‘язаний, насамперед, з переходом на нові технології, ринки й галузі, до яких раніше
підприємство не мало прямого відношення. Основною причиною виникнення
диверсифікованості вважається невідповідність складних умов виробництва необхідному
рівню продуктивності та ефективності [1].
Вважаємо, що державне підприємство поштового зв‘язку повинно удаватися до
диверсифікації своєї діяльності шляхом виділення стратегічних зон господарювання (СЗГ) за
такими напрямками (за скороченням пріоритетності):
1) фінансові послуги;
2) логістичні послуги;
3) послуги Direct-mail і реклами;
4) торгівля;
5) послуги колективного доступу в Інтернет;
6) універсальні послуги поштового зв'язку.
Для кожної з СЗГ необхідно розробити стратегічні напрями розвитку з урахуванням їх
пріоритетності. Так, для фінансових послуг, що є найбільш пріоритетними, можна
запропонувати такі напрями розвитку:
– впровадження електронних пластикових пенсійних карт для активізації попиту на
послуги з боку населення;
– розробка проекту зі створення поштового банку, що дозволить суттєво розвинути
перелік фінансових послуг;
– укладання агентських або інших угод з комерційними банками для подальшої
інтеграції підприємства на ринку фінансових послуг.
Для універсальних послуг поштового зв'язку, які є найменш пріоритетними, але в той
самий час соціально-значущими, можна запропонувати впровадження одного з існуючих у
світовій практиці методів підтримки універсальних послуг зв'язку.
Стратегічні напрями розвитку необхідно розробити для кожної з СЗГ із урахуванням
отриманої оцінки їх пріоритетності. Основним принципом розробки стратегічних напрямів є
оцінка можливостей досягнення стратегічних цілей підприємства наявними ресурсами. При
цьому необхідно визначити граничні можливості підприємства для вирішення завдання за
тих або інших умовах зовнішнього середовища, які називаються стратегічним потенціалом
підприємства (СПП).
На відміну від прийнятого раніше поняття «виробнича потужність», СПП - категорія
більш широка, що розкриває не тільки граничні обсяги виробництва тої або іншої продукції
чи послуг при найбільш повному використанні матеріальних ресурсів і робочої сили. Це
спроможність підприємства аналізувати ситуацію на рівні макрооточення, спроможність
оцінювати кон'юнктуру на товарних ринках і ринках чинників виробництва тощо. Загалом це
спроможність підприємства адаптуватися до умов зовнішнього середовища, які змінюються,
за рахунок постійного моніторингу динаміки потреб і попиту на товари й послуги,
пропонуванням і реалізацією конкурентоспроможних ідей, які щонайкраще задовольняють ці
потреби й попит, а також пристосування виробничого потенціалу до найбільш ефективного
виконання підприємством поштового зв‘язку своїх функцій.
Література
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация. Рассмотрены тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг
Азербайджана. Выделены наиболее приоритетные направления дальнейшего развития
телекоммуникаций страны.
Развитие телекоммуникаций Азербайджана претерпевает стадию активного развития и
внедрения новых технологий, перехода отрасли к рыночной системе. В тройку крупнейших
телекоммуникационных рынков стран СНГ входят рынки Украины, Казахстана и Беларуси.
За ними следуют рынки Узбекистана и Азербайджана.
Развитию телекоммуникаций в Азербайджане уделяется приоритетное внимание. В
конце 2005 года была утверждена «Государственная Программа по развитию связи и
информационных технологий в Азербайджанской Республике на 2005-2008 годы».
Программа позволила устранить имеющееся отставание в развитии связи в стране и сделать
телекоммуникации и информационные технологии в Азербайджанской экономике самым
развитым сектором после нефтяной сферы.
В начале ХХІ века наблюдалось существенное отставание в развитии
телекоммуникаций Азербайджана. Количество линий фиксированной связи на 100 жителей в
Азербайджане было равно 11, тогда как в среднем в мире этот показатель был равен 18, в
среднем в развивающихся странах – 12, в Украине – 22. Количество мобильных телефонов
на 100 жителей было равно 13, а в среднем в мире этот показатель был равен 23, в среднем в
развивающихся странах – 14, в Украине – 10. Уровень развития телекоммуникаций был
ниже, чем в среднем в развивающихся государствах и значительно ниже, чем в среднем в
мире [1].
Для ликвидации отставания в сфере телекоммуникаций Азербайджана были
осуществлены такие меры:
– демонополизация предприятий телекоммуникаций, ускоренное развитие
негосударственного сектора, предприятия которого в 2008 году предоставили населению и
экономике более 80% объема услуг связи;
– повышение инвестиционной привлекательности сферы связи, что привело к
ежегодному росту инвестиций в среднем на 30-40%, из них до 80% было направлено в
негосударственный сектор;
– создание условий для независимой и свободной конкуренции на рынке связи и
информационных технологий.
К перспективным направлениям развития рынка телекоммуникаций Азербайджана
можно отнести:
– переход на стандарт цифрового вещания (DVB-T), что позволит, помимо
повышения качества трансляций телеканалов, ускорить процесс развертывания в
Азербайджане сетей LTE (Long Term Evolution), которое будет осуществляться за счет
конверсии телевизионного диапазона;
– формирование многоуровневой и разнонаправленной интернет инфраструктуры;
– подключение всех межузловых сетей АТС к технологии Next Generation Network
(NGN), которая обеспечивает высокоскоростную и качественную голосовую и видеосвязь
посредством оптико-волоконных каналов, а также поддерживает все виды мультимедийных
услуг, в частности, широкополосный Интернет, IPTV, IP-телефонию;
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– дальнейшее внедрение услуги переносимости номеров (MNP – Mobile Number
Portability), которая позволяет переходить абоненту от одного оператора мобильной связи к
другому, сохраняя номер;
– внедрение системы «Электронной правительство» во все сферы жизни общества.
Реализация этих и других перспективных направлений развития рынка
телекоммуникаций Азербайджана позволит укрепить позиции этой сферы деятельности в
системе национального хозяйства страны, а также повысить престиж Азербайджана на
мировом уровне.
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ,
ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. Розглядаються особливості маркетингового потенціалу підприємства.
Показано, що маркетинговий потенціал дає можливість підприємству підвищити
ефективність, досягнути поставлених цілей і зміцнити ринкові позиції.
Маркетинговий потенціал є невід‘ємною частиною загального потенціалу
підприємства (рис. 1), що відповідає за забезпечення постійної конкурентоспроможності
товару підприємства на ринку. Від його рівня розвитку залежить ефективність використання
виробничого, фінансового, інформаційного та інших потенціалів підприємства.

Рис. 1 – Складові загального потенціалу підприємства
Маркетинговий потенціал – це максимальна можливість підприємства щодо
систематизованого і планомірного спрямування всіх його функцій (визначення потреб і
попиту, організації виробництва, продажу і після продажного обслуговування) на
задоволення потреб споживачів і використання потенційних ринків збуту [1].
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Явище маркетингового потенціалу досліджується в роботах Попова Є.В., Баранчеєва В.,
Котлера Ф. та ін. Більшість авторів підтримують думку, що маркетинговий потенціал є
складовою частиною загального виробничого потенціалу підприємства. Під маркетинговим
потенціалом підприємства розуміють сукупну здатність маркетингової системи
забезпечувати його постійну конкурентоспроможність, економічну й соціальну кон'юнктуру
його товару на ринку, завдяки проведенню ефективних маркетингових заходів у сфері
дослідження попиту, товарної, цінової, комунікативної і збутової політики, а також
організації стратегічного планування й контролю за якістю товару, поводженням
конкурентів і споживачів на ринку
Так, Мороз Л. А. [2] під маркетинговим потенціалом розуміє сукупність внутрішніх
можливостей і зовнішніх шансів підприємства задовольняти потреби споживачів та
отримувати на цій основі максимальні економічні вигоди. Тобто діяльність комерційно
зацікавлених підприємств спрямована на досягнення максимального рівня прибутку із
застосуванням усіх можливих маркетингових заходів, розширення виробничого,
інноваційного, інвестиційного та стратегічного потенціалу.
Мерзлікіна Г. С. і Шаховська Л. С. [3] маркетинговий потенціал підприємства
називають ринковим та характеризують його за допомогою інформації про частку ринку,
темпи зміни фізичного обсягу виробництва, конкурентів, модифікацію продукції, клієнтури,
фізичний попит на продукцію підприємства, професійний склад кадрів, співвідношення
реалізованої і виробленої продукції.
Попов Е. В. [4] відзначає, що маркетинговий потенціал, будучи складовою загального
потенціалу, полягає у максимальній можливості підприємства використовувати всі передові
напрацювання у сфері маркетингу.
Марушков Р. В. [5] підкреслює належність маркетингового потенціалу саме до
господарського потенціалу, вбачаючи в ньому здатність маркетингового середовища
задовольняти потреби ринку в певному обсязі матеріальних благ і послуг.
Заходи, спрямовані на підвищення ефективності маркетингового потенціалу мають
здійснюватися на планових засадах. План заходів передбачає визначення складу заходів,
строків виконання, ресурсів, виконавців, їхніх прав та відповідальності, показників, що підлягають контролю, та форм контролю. В певних випадках для управління перебігом розробки та здійснення змін і контролю можуть розроблятися мережеві моделі, процедури тощо.
Маркетингові ресурси підприємства являють собою частину ресурсів підприємства,
які спрямовані на забезпечення його ефективної маркетингової діяльності. До складу
маркетингових ресурсів входять: трудові, фінансові, матеріальні, інформаційні, інноваційні і
часові ресурси.
Така класифікація дозволяє навіть за відсутності кваліфікованих фахівців зробити
оцінку маркетингового потенціалу підприємства. Щоб виявити резерви підвищення
конкурентоспроможності підприємства слід зробити його діагностику за кожним елементом
з класифікаційної таблиці.
Таблиця 1 – Дослідження маркетингового потенціалу підприємства за основними
класифікаційними ознаками
Класифікаційна ознака
Вид маркетингового потенціалу
1
2
За ступенем реалізації
Досягнутий потенціал
Перспективний потенціал
За функціями маркетингу
Маркетинговий
потенціал,
який
характеризує
спроможність маркетингової системи виконувати свої
функції
За критерієм життєвого
Оцінка маркетингового потенціалу у розрізі життєвого
циклу
циклу виробу
Оцінка маркетингового потенціалу у розрізі життєвого
циклу організації
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Закінчення табл. 1
1
За методами дослідження

За критеріями оцінки

2
до

Результативний підхід
оцінки маркетингового
потенціалу
Діагностичний підхід до оцінки маркетингового
потенціалу
Системний підхід до оцінки маркетингового потенціалу
Маркетинговий
потенціал
загального
управління
організацією
Маркетинговий потенціал персоналу
Потенціал маркетингового інструментарію
Потенціал фінансово-матеріальних ресурсів

Отже, маркетинговий потенціал відіграє важливу роль для розвитку і функціонування
підприємства на кожному етапі: починаючи з виготовлення продукції (надання послуг) і
закінчуючи реалізацією. Маркетинговий потенціал дає можливість підприємству підвищити
ефективність, досягнути поставлених цілей підприємством та зміцнення ринкових позицій.
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Анотація. Розглянуто чинники, які негативно впливають на сталий розвиток
фінансового ринку та безпосередньо комерційних банків. Запропоновано низку заходів щодо
підвищення прибутковості комерційного банку.
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Банківська справа займає ключову позицію в економічному житті країни. Це дуже
динамічний бізнес в усьому світі та в нашій державі. В Україні банківська справа вже
встигла пройти основні фази становлення, притаманні країнам з розвиненою ринковою
економікою. установ, що забезпечить їх платоспроможність. В Україні у 2013 р. на ринку
фінансових послуг функціонувало близько 200 банків та понад 1900 небанківських
фінансових установ [1]. Аналіз територіальної концентрації банківських установ на ринку
фінансових послуг за регіонами України показує, що найбільша кількість банківських установ
сконцентровано у столиці та розвинених промислових регіонах України.
Доходи банку складаються з доходів від кредитування, інвестиційних операцій,
розрахунково-касового обслуговування, трастових, факторингових та лізингових операцій
тощо. Доходи комерційного банку складаються з доходів, одержуваних ним від своєї
виробничої і невиробничої діяльності.
Перші включають в себе грошові кошти, які надійшли безпосередньо при реалізації
банківських операцій: кредитних, депозитних, з іноземною валютою, з дорогоцінними
металами, з цінними паперами, з надання банківських гарантій та інше. Інакше їх називають
операційними. Це основне джерело формування прибутку банку.
До доходів від невиробничої діяльності, або не операційної, відносять:
а) дивіденди, отримані кредитною організацією від вкладень в акції, від участі в
статутному капіталі юридичних осіб;
б) доходи від реалізації і здачі майна банку в оренду або від його переоцінки;
в) штрафи, пені і неустойки за кредитними, розрахунковими та іншими операціями;
г) інші позареалізаційні доходи.
За результатами останніх років визначено значне зростання обсягу фінансових послуг,
що надані банками та іншими фінансовими установами. Також суттєво зростає обсягів
послуг з переказу грошових коштів.
Проте, визначимо чинники, які можуть негативно впливати на подальший розвиток
фінансового сектору:
– збереження негативних інфляційних очікувань населення;
– відсутність достатніх механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг у
разі затягування або відмови фінансовою установою виконання своїх зобов'язань за
укладеними договорами;
– збільшення ризиків, пов‘язаних з інвестиціями в активи;
– переоцінка вартості інвестиційних активів через валютний, кредитний та інші
ризики призведе до зменшення обсягів активів фінансових установ та, як наслідок, набуде
вагомого значення щодо здатності виконання установою своїх зобов'язань.
Для подолання цих негативних тенденції необхідно впровадити низку заходів щодо
підвищення ступеню дохідності та прибутковості банків. До них можна віднести такі:
1. Загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід та зростання
власного капіталу, насамперед правильне проведення зваженої маркетингової і процентної
політики, наслідком цього стане підвищення числа банківських вкладників. Цією групою
активів є кредитні операції банку. Для їх проведення банку необхідні, по-перше, залучення
клієнтів, які бажають отримати кредит. У теперішній час для банків України це є проблемою,
так як у світі спостерігається нестабільна фінансова ситуація. Напевно недоцільно буде
перераховувати заходи щодо залучення нових клієнтів, адже в Україні крім безробіття і
неможливості виплачувати кредити також спостерігається величезний підрив довіри
населення до банківських установ.
2. Збільшення питомої ваги доходних активів в сукупних активах. Іншими словами
банк повинен нарощувати так звані «працюючі» активи, які приносять найбільші доходи
банку і скорочувати до можливого мінімуму «непрацюючі». До доходних активів відносять
кредитний та інвестиційний портфель банку, депозити та кредити в інших банках. Всі інші
активи є недоходними. Вкладення коштів у недоходні активи погіршує структуру активів та
їх дохідність. Однак, саме «непрацюючі» активи забезпечують ліквідність банку. Таким
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чином, банківська ліквідність досягається при максимізації залишків в касах та на
кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Але саме в цьому випадку
прибуток банку буде мінімальний. Максимізація прибутку вимагає не збереження коштів, а
їх використання для видачі позик і здійснення інвестицій (з урахуванням резервів).
3. Зміна структури портфелю доходних активів, тобто підвищення питомої ваги
ризикових кредитів в кредитному портфелі банку, наданих під високі проценти. Ризикові
операції можуть принести банку значний дохід, якщо він буде правильно ними управляти.
Банк повинен правильно дослідити допустимість ризику, розробити проект прийняття
негайно практичного рішення, спрямованого або на використання ризикових операцій, або
на виробітку системи заходів, що знижують можливість появи витрат банку від проведення
тієї чи іншої операції. Можна удаватися до таких способів захисту від кредитного ризику:
1) диверсифікація позик – розподіл кредитного портфеля серед широкого кола
позичальників, які відрізняються один від одного як за характеристиками, так і за умовами
діяльності;
2) постійний контроль банку за станом справ позичальника на протязі всього терміну
користування позикою і у випадку виникнення у нього проблемних ситуацій, які можуть
привести до несплати боргу;
3) установлення лімітів – встановлення максимально допустимих розмірів наданих
позичок, що дозволяє обмежити ризик;
4) резервування – створення резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями.
Ці та інші заходи сприятимуть підвищенню ступеню прибутковості банків та їх
сталому розвитку в сучасних складних умовах.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Анотація. Розглядаються основні методи оцінки персоналу, їх переваги та
недоліки. Обґрунтовується необхідність застосування цих методів операторами мобільного
зв’язку на сучасному етапі розвитку сфери зв’язку та інформатизації.
На сучасному етапі розвитку суспільства однією з основних тенденцій є розвиток
інформаційного простору. Важливу роль у формуванні інформаційного суспільства відіграє
сфера зв‘язку та інформатизації, у якій найбільш динамічними темпами сьогодні
розвивається мобільний зв‘язок.
Станом на кінець I півріччя 2014 кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні
склала 59352,3 тис. і зросла порівняно з I півріччям 2013 року на 1178,2 тис. абонентів.
Забезпеченість населення мобільним зв'язком на 100 осіб в середньому по країні становить
138,0 за даними джерела [1]. При цьому, ринок мобільного зв‘язку характеризується високою
концентрацією, високим рівнем проникнення та жорсткою конкуренцією.
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Особливістю послуг мобільного зв‘язку є те, що процеси їх виробництва, доставки
та споживання відбуваються одночасно. Якість виконання цих процесів насамперед
пов‘язана з кваліфікацією працівників, постійним тренуванням і навчанням персоналу.
Необхідність підвищення якості надання послуг зв‘язку включає застосування сучасних
підходів до управлінського впливу як на весь персонал, так і на окремого робітника, які
зумовлюють необхідність формування нових методів оцінки персоналу оператора
мобільного зв‘язку. Оцінка є невід‘ємним і найважливішим елементом в структурі
управління працею персоналу. Вона являє собою певну систему, що має досить складну
структуру, дозволяє виконувати регулятивну функцію відносно діяльності оцінюваних
працівників.
Наука управління персоналом дає визначення оцінки персоналу як системи
періодичної (регулярної) оцінки результатів роботи працівника або продемонстрованих
навичок, підходів до виконання роботи (за місяць, квартал, рік) відповідно до цілей
(стандартів) та завдань (результатів) діяльності, встановлених для визначеної посади [2].
Галузь використання оцінки персоналу досить широка. При цьому результати оцінки
використовуються для розв‘язання таких питань, як: підбір і розстановка нових працівників;
висування в резерв і на нові посади; прогнозування просування працівників по службі і
планування кар‘єри; раціоналізація засобів і методів роботи, управлінських процедур;
удосконалення організації праці; побудова ефективної системи мотивації трудової
діяльності; посилення демократичних засад в управлінні; удосконалення структури
управління; оцінка ефективності навчання працівників; удосконалення планів і програм
підвищення кваліфікації кадрів; оцінка ефективності роботи трудових колективів і окремих
працівників [3].
У даний час теорія і практика мають в своєму розпорядженні більш ніж два десятки
різних методів оцінки працівників. Ці методи умовно розділяють на три групи. До першої
групи відносять описові методи, що характеризують якості працівників без кількісного їх
вираження, їх називають якісними. Друга група є проміжною, в основу методів, які до неї
входять, покладений як описовий принцип, так і кількісні параметри, визначені на підставі
первинних якісних описів. Тому ці методи називають комбінованими. До третьої групи
входять методи, в результаті використання яких можна безпосередньо отримати досить
об‘єктивну числову оцінку рівня ділових якостей працівників, тобто кількісні показники
оцінки. Ці методи представлені в табл. 1.
Таблиця 1 – Існуючі різновиди методів оцінки персоналу
Методи
Назва методу /сутнісна
Переваги
оцінки
характеристика
1

Якісні методи

Недоліки

2

3

4

біографічний метод –
полягає в оцінці працівників
за даними їх біографій і так
званих мандатних даних

нескладність та мала
трудомісткість,
орієнтація на досвід

система довільних усних і
письмових характеристик

нескладність, мала
трудомісткість,
орієнтація на
індивідуальні якості

відсутність чіткої
системи критеріїв та
факторів оцінки,
неможливість
автоматизації оцінки
суб‘єктивність
результатів оцінки,
неможливість
врахування всіх
критеріїв та факторів
оцінки
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Продовження табл. 1
1

2
метод критичних подій, суть
якого зводиться до описання
керівником (або групою
керівників) найбільш
видатних успіхів або
упущень в роботі підлеглих
за певний період їх
діяльності і в наданні ними у
цьому випадку певної оцінки
оцінка виконання, що
полягає в описі і оцінці того,
що зробив працівник за
певний період його
діяльності
метод групової дискусії, що
полягає у вільній бесіді
групи керівників (або
експертів) з працівниками по
темі їх діяльності і у виборі
по певних критеріях
найбільш активних,
самостійних, інформованих,
логічно мислячих людей
метод еталону, що полягає у
виборі по певних критеріях
найкращих працівників, що
приймаються за еталон, і у
порівнянні з ними решти
матричний метод, що
передбачає порівняння
фактичних якостей
працівників з набором
якостей, потрібних для
зайняття певних посад
системи вільного і
вимушеного вибору оцінних
характеристик по готових
формах, суть яких зводиться
до порівняння реальних
якостей працівника із
заздалегідь підготовленими
характеристиками

112

3
нескладність, мала
трудомісткість

4
орієнтація на минуле
(досягнені
результати),
неможливість
автоматизації оцінки

нескладність, мала
трудомісткість

орієнтація на певний
період, неможливість
врахування всіх
критеріїв та факторів
оцінки
неможливість
отримання кількісних
показників,
неможливість
врахування всіх
критеріїв та факторів
оцінки

чіткість критеріїв та
факторів оцінки,
нескладність, мала
трудомісткість

чіткість критеріїв та
факторів оцінки,
нескладність, мала
трудомісткість

суб‘єктивність
результатів оцінки,
неможливість
формалізації
результатів оцінки
відносна
трудомісткість

можливість
врахування критеріїв
та факторів оцінки,
чіткість критеріїв та
факторів оцінки,
можливість
автоматизації оцінки
можливість
відносна
врахування критеріїв
трудомісткість,
та факторів оцінки,
неможливість
чіткість критеріїв та отримання кількісних
факторів оцінки,
результатів оцінки
можливість
комплексного
вирішення всіх задач
оцінки

Продовження табл. 1
1

Кількісні
методи

2
система ланцюгової
класифікації (метод
рангового ланцюга), коли
керівник виходячи з певних
критеріїв оцінки розташовує
оцінюваних працівників по
порядку від найкращого до
найгіршого; в цьому випадку
підсумкова оцінка
визначається як сума
отриманих працівниками
порядкових номерів
метод парних порівнянь
працівників, що передбачає
їх послідовне попарне
порівняння по сукупності
чинників оцінки з позицій
спільної відносної цінності
для підприємства
метод заданої бальної
оцінки, який полягає в
присвоєнні заздалегідь
обумовленої кількості балів
за кожне досягнення
працівника з подальшим
визначенням його загального
ділового рівня у вигляді
суми набраних балів
метод вільної бальної
оцінки, що полягає в
присвоєнні керівником (або
експертом) певної кількості
балів за встановленою
шкалою кожній якості
працівника і загальної його
оцінки у вигляді суми балів
або середнього балу

система графічного профілю
працівників, рівень, що
відображає, кожну з ділових
якостей, оцінених в балах, у
вигляді крапок на графічній
шкалі, які сполучені
прямими лініями

3
можливість
формалізації
розрахунків
показників оцінки,
можливість
автоматизації оцінки

4
неможливість
формалізації
розрахунків
показників оцінки

можливість
врахування всіх
критеріїв та факторів
оцінки, можливість
кількісних показників
оцінки, відносна
об‘єктивність
результатів оцінки
мала трудомісткість,
чіткість системи
критеріїв оцінки,
можливість
отримання кількісних
показників оцінки,
відносна
об‘єктивність
результатів оцінки
можливість
врахування всіх
факторів оцінки,
чіткість системи
критеріїв оцінки,
можливість
отримання кількісних
показників оцінки,
можливість
формалізації
розрахунків
показників оцінки
нескладність, чіткість
системи критеріїв
оцінки, можливість
врахування всіх
факторів оцінки

середня
трудомісткість

неможливість
автоматизації
оцінки,
неможливість
врахування всіх
факторів оцінки

велика
трудомісткість,
складність

велика
трудомісткість,
відносна
об‘єктивність
оцінки
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Закінчення табл. 1
1

2
коефіцієнтна оцінка рівня
ділових якостей, заснована на
системі коефіцієнтів, що
вимірюють як окремі якості
працівників, так і їх
сукупність

метод сумарних оцінок, що
полягає у визначенні
експертами частоти прояву
(―постійно‖, ―часто‖, ―інколи‖,
―рідко‖, ―ніколи‖) у
працівників тих або інших
якостей і присвоєнні певних
бальних оцінок за той або
інший рівень частоти;

Комбіновані
методи
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система заданого групування
працівників, яка передбачає
вибір обмеженої кількості
чинників оцінки, розподіл
працівників по цих чинниках
на чотири групи (як правило,
―відмінний працівник‖,
―хороший‖, ―задовільний‖,
―поганий‖) і подальшу так
звану пульсацію, тобто заміну
поганих працівників
відмінними
тестування, тобто оцінка
працівників за ступенем
вирішення ними заздалегідь
підготовлених виробничих
завдань (тестів) і встановлення
на цій основі кількісних
показників, які визначають
рівень їх якостей (їх зазвичай
називають коефіцієнтами
інтелектуальності)

3
нескладність, чіткість
системи критеріїв
оцінки, можливість
врахування всіх
факторів оцінки,
відносна об‘єктивність
оцінки, можливість
отримання кількісних
показників оцінки,
можливість
формалізації
розрахунків показників
оцінки, можливість
автоматизації оцінки
нескладність, чіткість
системи критеріїв
оцінки, можливість
врахування всіх
факторів оцінки,
можливість отримання
кількісних показників
оцінки, можливість
формалізації
розрахунків показників
оцінки
нескладність, чіткість
системи критеріїв
оцінки, можливість
врахування всіх
факторів оцінки,
можливість
формалізації
розрахунків показників
оцінки

нескладність, чіткість
системи критеріїв
оцінки, можливість
врахування всіх
факторів оцінки,
можливість
формалізації
розрахунків показників
оцінки, можливість
отримання кількісних
показників оцінки

4
велика
трудомісткість

неможливість
автоматизації,
трудомісткість,
відносна
об‘єктивність
оцінки

неможливість
автоматизації,
трудомісткість,
відносна
об‘єктивність
оцінки

трудомісткість,
неможливість
автоматизації
оцінки

Джерело: систематизовано на основі опрацювання [4..7].
Проаналізувавши переваги та недоліки методів оцінки ми вважаємо, що для оцінки
персоналу саме операторів мобільного зв‘язку найбільш ефективним стане використання
таких методів, як:
1) з якісних методів: біографічний метод, метод групової дискусії та матричний
метод. Ці методи поєднують у собі малу трудомісткість (біографічний метод), можливість
автоматизації (матричний метод), нескладність (метод групової дискусії) що зумовлює
швидкість отримання результатів, орієнтацію на інноваційність мислення працівників.
2) з кількісних методів: метод вільної бальної оцінки та коефіцієнтна оцінка рівня
ділових якостей. Ці два методи відрізняються чіткістю критеріїв та факторів оцінки, а також
можливістю отримання кількісних показників оцінки та відносною об‘єктивністю
результатів оцінки.
3) з комбінованих методів: тестування. Цей метод охоплює оцінку
кваліфікаційного рівня працівника, його особистих якостей та перспектив розвитку.
В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних знань, умінь та практичних
навичок спроможність оператора мобільного зв‘язку постійно підвищувати кваліфікацію
своїх працівників є одним із найважливіших факторів забезпечення його
конкурентоспроможності на ринку, оновлення і зростання обсягів наданих послуг.
Таким чином, вибір та втілення методів оцінки персоналу є необхідним для
ефективної діяльності операторів мобільного зв‘язку.
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ЦИКЛ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КАК ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЙ
ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ МАГАЗИНОВ
Аннотация. Рассматривается новый комплексный подход по продвижению,
поисковой оптимизации электронных магазинов (ЭМ), который опирается на использовании
цикла оптимизации, что позволяет избежать хаотичности этапов продвижения
вышесказанных. Использование комплексного подхода оптимизации при помощи цикла
оптимизации позволяет проработать все этапы касающиеся продвижения в каждом
конкретном случае и для оптимизации объектов электронной коммерции в общем.
Предложенная разработка цикла оптимизации обеспечивает соблюдение надежности
использования всех важных этапов оптимизации ЭМ, что позволяет разработать общий
подход для любого ЭМ для широко используемых поисковых систем.
Использование цикла оптимизации позволит избежать ошибок и обеспечит
надѐжность использования всех этапов оптимизации в необходимом порядке, для получения
лучшей эффективности поисковой оптимизации.
В настоящее время создание и продвижение электронных магазинов является
актуальным как никогда. С каждым днѐм открываются сотни электронных магазинов, и
большая часть из них закрывается через некоторое время. По данным статистических
исследований по Украине, известно, что через год существования закрывается 80%
электронных магазинов Одной из причин этого является неправильное продвижение
вышесказанных. Успешность любого ЭМ [1] зависит от многих факторов среди которых
главными являются цели и задачи сайта, ожидания и потребности целевой аудитории. Для
успешности любого вида ЭМ необходимо определить его цели для продвижения. Цели
можно разделить на маркетинговые и технические. Специфика задачи продвижения
электронного магазина в поисковых системах заключается в пошаговой правильной
постановке как маркетинговых так и технических целей. Особое внимание особое внимание
необходимо уделять достижению технической цели продвижения ЭМ на первые места в
поисковых системах.
Не стоит забывать о целевой аудитории [1] и о том, что она собой представляет.
Целевой аудиторией являются пользователи, которым потенциально интересен ваш ЭМ, это
посетители, которых вы хотели бы привлечь на сайт, это основная и наиболее важная
категория пользователей, которые заинтересованы в предоставляемых товарах, услугах или
информации. Важным вопросом является соответствие ЭМ ожиданиям целевой аудитории,
при составлении профиля целевой аудитории необходимо учесть следующее: ЭМ не может
отвечать предпочтениям всех посетителей, необходимо учитывать географические
характеристики, социальные характеристики, степень использования предлагаемого товара
или услуги, лояльность, степень готовности к покупке, установки по отношению к товару
или услуге.
Несмотря на то, что существует множество методов и этапов продвижения сайтов, до
сих пор не существует единого комплексного подхода по продвижению сайтов в поисковых
системах. Представленные в открытом доступе так называемые алгоритмы включают в себя
[2], набор технических вопросов, которые решаются хаотично, потому и требуют
упорядочения этапов и обоснования методов оптимизации.
Безусловно для достижения правильного и долгосрочного результата необходимо
рассматривать как маркетинговые так и технические вопросы продвижения. Остановим своѐ
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внимание на технических вопросах. Для того, чтобы сделать успешный ЄМ необходимо
произвести обзор методов и технологий продвижения сайтов, другими словами способов
продвижения Способы продвижения могут быть следующими:
− Продвижение в поисковых машинах (оптимизация для поисковых машин SEO);
− Реклама (контекстная реклама, графическая реклама она же банерная реклама,
рассылки;
− Продвижение в социальных сетях и сервисах, торговых площадках поисковых
систем.
Не стоит пренебрегать каждым хотя бы одним из способов. Не стоит использовать
только один из предложенных способов. Успех продвижения состоит в комплексном
использование всех способов, в связи с тем, что каждый из предложенных способов
рассчитан на разные типы целевой аудитории.
Помимо способов продвижения необходимо перечислить этапы продвижения.
Основными этапами продвижения сайта являются:
− Постановка маркетинговой задачи в соответствии с бизнес планом;
− Определение характеристик целевой аудитории;
− Технический аудит текущего стояние интернет проекта;
− Разработка стратегии продвижения используя существующие способы
продвижения;
− Поэтапное внедрение всех инструментов интернет маркетинга;
− Контроль и аналитика этапов развития проекта с последующей корректировкой
действий и постановкой новых задач.
Как показывает опыт, основными проблемами оптимизации может служить не только
неверное указание цели, низкая квалификация, неконкурентный продукт, а так же постоянно
изменяющиеся и так сказать «сырые» алгоритмы оптимизации поисковых систем. Поэтому
существует необходимость в постоянной работе над продвижением, учитывая изменения
поисковых алгоритмов. Из этого следует, что создание комплексного подхода продвижения
ЭМ, основанного на цикле поисковой оптимизации с целью повышение эффективности
поисковой оптимизации электронных магазинов является актуальным.
Для составления комплексного подхода необходимо знать принципы работы
поисковых машин. К принципу работы поисковых машин относятся индексация сайтов,
поиск, оценка релевантности. В свою очередь оценка релевантности зависит от внутренних и
внешних факторов К внутренним факторам относятся следующие факторы: контент
документа, внутренняя структура и верстка, коэффициенты «заспамленности», вторичность
контента, естественность контента, фон контента. К внешние факторам относятся: ссылочная
релевантность (тексты ссылок и их общее количество и качество), степень
коммерциализации ссылочной массы, естественность ссылочной массы, степень доверия к
донорам («траст»), давность и возраст ссылок, возраст сайта и страницы, ключевые слова в
URL и имени домена, поведенческие факторы, региональные факторы.
Из всего вышесказанного можно составить цикл оптимизации. Цикл оптимизации
заключается в прогнозировании запроса, привязка запросов к страницам сайта (магазина),
оптимизация страниц, с учѐтом внешних факторов, анализе эффективности и
прогнозировании новых запросов и т.д.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРПОЧТЫ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Главным резервом для повышения прибыльности Укрпочты может стать
использование существующей инфраструктуры для предоставления наиболее широкого
ассортимента услуг, в том числе финансовых.
Целью данного исследования является выявление конкурентных преимуществ
«Укрпочты» от предоставления финансовых услуг.
Финансовая деятельность занимает одно из значимых мест в общей деятельности
почтовых предприятий во всем мире. Развитие финансовых услуг в экономически развитых
странах Европы характеризуется их активным внедрением в деятельность предприятий
почтовой связи, которые являются как операторами рынка финансовых услуг, так и
посредниками на этом рынке [1]. В Украине также отмечается увеличение спроса на
финансовые услуги, вследствие чего доходы УГППС «Укрпочта» от предоставления
финансовых услуг постоянно возрастают [2].
Существующий и постоянно растущий спрос на надежные и высококачественные
финансовые услуги, обусловливает целесообразность выделения данной сферы деятельности
предприятия почтовой связи в отдельную дочернюю компанию, что позволит:
 расширить спектр и повысить рентабельность финансовых услуг;
 сформировать эффективную систему управления финансовыми услугами;
 повысить эффективность сотрудничества между предприятием почтовой связи и
непочтовыми финансовыми организациями в сфере предоставления финансовых услуг;
 аккумулировать финансовые ресурсы, полученные от предоставления финансовых
услуг, для инновационного развития [2].
Пользуясь разветвленной сетью отделений почтовой связи, дочерняя компания в
состоянии стать полноправным конкурентом банковским структурам. Кроме того,
сосредоточение деятельности компании на секторе финансовых услуг позволяет расширить
сферу деятельности в сторону предоставления традиционно банковских услуг (к примеру,
розничное кредитование, ведение депозитных счетов физических лиц и т.п.), что в
перспективе может привести к созданию почтового банка [2].
Неся потери в конкурентной борьбе с телекоммуникационными компаниями и
курьерскими службами, государственное почтовое ведомство готово ввязаться в состязание
за долю рынка финансовых услуг. В 2012 году при общем доходе в 4 млрд. грн. чистая
прибыль Укрпочты составила только 40 млн. грн., что объясняется значительными затратами
на поддержание большой инфраструктуры. То, что сегодня является источником расходов,
можно превратить в конкурентные преимущества [3].
Почтовые сберегательные банковские модели существуют более 150 лет, и благодаря
им бедные слои населения получают доступ к базовым финансовым услугам. В качестве
аргумента в пользу данной модели в Укрпочте приводят статистику Всемирного института
сберегательных банков (WSBI), согласно которой в 2010 году насчитывалось 973 млн.
почтовых сберегательных счетов, что составляет 19,2% от общего количества
сберегательных счетов во всем мире. Для Укрпочты лучшим примером для подражания
является Почта Италии (Poste Italiane), одним из направлений деятельности которой стал
почтовый банк BancoPosta. Эта структура предлагает довольно широкий спектр услуг – счета
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BancoPosta, дебетовые карты, страховые полисы, облигации, участие в инвестиционных
фондах, потребительские и ипотечные кредиты. Не исключено, что аналогичный набор
сервисов со временем планирует предложить Укрпочта [3].
Для Укрпочты первым шагом в новом направлении является получение банковской
лицензии. О подобных намерениях предприятие сообщило в сентябре 2013 года. На данный
момент у Укрпочты есть отдельные лицензии на такие виды деятельности как валютообменные операции, денежные переводы и т.д. Банковская лицензия нужна для открытия собственных счетов, что позволит оказывать базовые банковские услуги по всей территории Украины, особенно в глубокой сельской местности, где Укрпочта, зачастую, является единственным провайдером финансовых услуг. Пока данная лицензия не получена, организация
продолжит продавать финансовые продукты на основе агентских соглашений с банками.
Сеть Укрпочты состоит из более чем 13 тыс. отделений, обслуживающих 29,8 тыс.
населенных пунктов. С клиентами в госкомпании работают около 40 тыс. почтальонов и 30
тыс. операторов. Ни у одного банка нет, и скорее всего, не будет столько точек присутствия
по всей Украине, как у «Укрпочты». А населению оказывать эти услуги нужно, особенно
сельским жителям. Отделения в каждом селе и армия лояльных пенсионеров могут
обеспечить Укрпочте успех на финансовом рынке.
Именно поэтому во всем мире почтовые администрации имеют банковские лицензии
или создают почтовые банки. Переговоры Укрпочты с Национальным банком о получении
банковской лицензии уже ведутся, однако для этого нужны изменения в законодательстве [4].
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ АКТОРОВ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. Рассматривается роль системы электронного правительства в
развитии современной публичной политики, в рамках которой внедрен портал
государственных услуг, модернизируются сайты органов государственной власти,
повышается эффективность межведомственного взаимодействия, облегчается доступ к
ведомственным базам данных и др. Показаны достоинства внедрения электронного
правительства, а также проблемы, препятствующие внедрению электронного
правительства в Украине на том же уровне, как в зарубежных странах.
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Закономерно, что формирование информационного общества становится
катализатором возникновения новым форм организации публичной политики, в основе
которых лежат электронные технологии сбора, передачи и распространения информации.
«Именно потенциал online-пространства способен перевести публичную политику на новый
уровень развития, означающий включенность граждан в непрерывный диалог с властью,
доступ к которому открыт для всех политических сил. Это связано с тем, что
институциональная среда online-пространства создает уникальные условия для
формирования новых акторов публичной политики и их деятельности, которые не
существуют в традиционной публичной сфере» [1, c. 3]. По мнению исследователя
публичной политики Н. Рябченко, «Публичная политика в online-пространстве – это
совокупность спроектированных пользователями систем, основанных на применении
технологий web 2.0 и web 3.0, отражающих offline-публичную политику, также создающих и
расширяющих единое информационно-коммуникативное пространство публичной сферы с
помощью социального окружения, которое проявляется во влиянии общества на создание,
использование, воспроизводство контента online-пространства и его последующем влиянии
на само общество» [1, c. 13].
Помимо традиционных субъектов, к которым мы относим государственные органы
разных уровней управления, политические партии, политические лидеры, средства массовой
информации, крупный бизнес, региональные элиты, общественные организации и движения,
местные сообщества, в пространстве публичной политики появляются новые субъекты политические блогеры, online-сетевые сообщества, общественные организации 2.0, onlineСМИ, что связано с развитием Интернета.
Без преувеличения, прорывом в процессе развития публичной политики стало
появление электронного правительства. Почему мы рассматриваем электронное
правительство в качестве механизма публичной политики? Это объясняется тем, что его суть
в двухстороннем обмене информацией между обществом и органами государственной
власти, в процессе которого граждане имеют невиданные ранее возможности влиять на
принятие общественно важных решений. Польза двойная: экономится время граждан и
повышается эффективность работы государственного аппарата. Выделяется целый ряд
преимуществ, которые дает внедрение системы электронного правительства в сферу
публичной политики: гласность при принятии государственных решений, прозрачность
власти, доступность всех государственных услуг, непрерывный цикл работы с возможностью
проведения он-лайн-опросов, консультаций и совещаний с населением по вопросам
политики и действий органов государственной власти [2, c. 68].
Использование технологий электронного правительства позволяет более полно
удовлетворять запросы населения, а это является основным показателем эффективности
работы органов государственной власти. Главное, чтобы власть проявила стремление к
организационным изменениям, которые могут быть реализованы только путем реформы
государственного управления, для проведения которой необходима сильная политическая
воля. «Эта политическая воля станет результатом дискуссии общества и государства.
Последнее может пытаться различными способами защищать свои привилегии ипрерогативы
и выдвигать аргументы против слишком быстрого внедрения новой, непроверенной
системы» [3, c. 120].
В то же время следует помнить, что электронные технологии – это еще не все, что
необходимо для улучшения качества публичной политики. Почему-то исследователи,
занимающиеся электронными формами политического участия, преувеличивают настроения
граждан относительно желания принимать участие в политической жизни. Поэтому речь
идет о том, что нужны такие формы управления, которые могут привлечь граждан, в первую
очередь, своей доступностью, удобством, незатратностью и т.д.
Усилия новой власти, направленные на развитие системы электронного
правительства, свидетельствуют о том, что власть поддерживает расширение доступа
общественных структур и граждан к информации о деятельности органов власти всех
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уровней. Повышение уровня информационной открытости создает реальные возможности
для прямого диалога граждан с представителями органов государственной власти
посредством информационно-коммуникационных технологий.
На протяжении 2012-2013 гг. Кабинетом Министров Украины были приняты
постановление от 18 июля 2012 № 670 «Некоторые вопросы электронного взаимодействия
органов исполнительной власти» и распоряжение Кабмина от 28 декабря 2011 № 1363
«Вопросы внедрения системы электронного взаимодействия органов исполнительной
власти», регламентирующие создание системы электронного взаимодействия органов
исполнительной власти (СЭВ ОИВ). Одним из главных препятствий внедрения системы
электронного взаимодействия органов исполнительной власти стало отсутствие интеграции
ведомственных систем электронного документооборота с СЭВ ОИВ. Есть и другие
проблемы. Как отметили в Министерстве образования и науки Украины, «На сегодня
система электронного документооборота, которая создана в Секретариате Кабмина, до сих
пор не внедрена в промышленную эксплуатацию, и еще не используется работниками
Секретариата Кабмина в полной мере. Это в свою очередь сдерживает реализацию
практических
шагов
в
части
реализации
безбумажного
межведомственного
документооборота» По мнению Минобразования и науки Украины, создание Госслужбы по
вопросам электронного управления «обеспечит концентрацию усилий и возможностей,
которые есть сегодня в исполнительной власти, для введения в действие и сопровождение
электронного управления в Украине». Теперь направлением и координацией деятельности
новой Госслужбы будет осуществляться через Вице-премьер-министра ― Министра
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В июле 2014 г. правительство анонсировало Агентство электронного правительства,
которое займется разработкой и внедрением стратегии электронного управления в Украине.
Агентство должно заработать в августе, о чем сообщил вице-премьер Владимир Гройсман во
время круглого стола «Европейская модель электронного управления для Украины». По его
мнению, с помощью нового ведомства удастся побороть бюрократию и коррупцию [4].
Однако у данной системы есть и критики, которые полагают, что электронный документ
подделать задним числом, гораздо легче, чем бумажный вариант.
В то же время имеется ряд проблем, препятствующих внедрению электронного
правительства в Украине на том же уровне, как в зарубежных странах, например, в Южной
Корее или Сингапуре. Анализ ситуации в Украине показывает, что основные причины, это
отсутствие четкой государственной стратегии по формированию электронного
правительства, распыление ответственности за его внедрение среди различных ведомств,
блокирование со стороны чиновников-бюрократов, опасающихся за ухудшение своего
положения; отсутствие необходимого финансирования и видимой выгоды от его внедрения;
недостаточная техническая и психологическая готовность населения пользоваться благами
системы электронного правительства; недостаточная готовность государственных служащих,
в частности, низкий уровень компетентности большинства чиновников: недостаточная
информационная работа по разъяснению преимуществ, предоставляемых системой
электронного правительства.
Итак,бурное развитие информационно-коммуникационных технологий не могло не
отразиться на демократических процессах, на публичной политике, в частности, на
совершенствовании взаимодействия государства и общества. Важным фактором
эффективности государственного управления стало электронное правительство. Сделан
вывод о том, что электронное правительство повышает качество публичной политики путем
расширения доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти,
повышения оперативности предоставления государственных услуг, в результате чего
государство может стать более открытым, прозрачным и отзывчивым к нуждам граждан.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЙНОЙ СФЕРЕ И PR-МЕНЕДЖМЕНТЕ:
ВОПРОСЫ ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация. Рассматривается роль информационных сетевых технологий в
медийных системах,становление и расширение коммуникативных возможностей личности
в условиях коммуникативного воздействия и взаимодействия, а также риски, возникающие
в связи с этим.
В связи с освоением новых возможностей коммуникационных технологий
информационного общества, социологи массовой коммуникации давно и убедительно
доказали, что взаимоотношения между массовой коммуникацией и собственно
технологиями информационных сетей сложны и многогранны. Сегодня не существует
эмпирических данных, которые бы свидетельствовали о том, что преимущество ориентаций
личности в информационном поле на интерперсональную коммуникацию (например, через
Интернет) более благоприятно сказывается на развитии личности, нежели ярко выраженное
доминирование ориентаций на массовую коммуникацию. Это объясняется тем, что дело
здесь не столько в форме и канале коммуникации, сколько в еѐ содержании [9].
Как с собственно технологичекой, так и с точки зрения освоения социального
пространства, очевидно, что всѐ связанное со сферой информационных технологий,
предоставляющей невиданный ранее спектр коммуникативных взаимодействий, требует
особого внимания, не только потому что она создалась благодаря стремительному развитию
научно-технического прогресса и резкому росту информационных потребностей общества;
главное
значение этих процессов в инфокоммуникативной среде состоит в том,что это
повлияло на развитие самих масс-медиа, и, постепенно, сделало их необходимой
составляющей жизни человека (по данным медиасоциологии ТВ давно занимает первое
место среди типов проведения досуга). Без информационного обмена невозможным
становится само взаимодействие людей, поэтому для его обеспечения все более быстро
развивается процесс усовершенствования технологий в сфере медийных коммуникаций (в
том числе компьютерных), ими сегодня выполняются такие функции, как: установление
взаимосвязи, способ обмена информацией, способ трансляции, обеспечивающий «эффект
присутствия» на месте событий, а также – нейтрализации дефицита общения на
межличностном уровне.
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В освоении социального постранства приобретает весомое значение и PRдеятельность, оперируюшая знаковыми единицами вербальной и невербальной информации.
Социокоммуникативистика – исследуя «маневрирование» знаками и в целом знаковыми
системами: например, визуальными (иконическими) знаками и аудиальными в их сочетании,
действие манипулятивных приемов создания имиджевых единиц (образов элит,
политических деятелей, пр.) – обеспечивает знание об отражении социальной реальности в
сознании реципиента, ибо иконические, индексационные и символические знаки задают
лишь первичную систему координат, над которой «трудится» манипулятор, вмешиваясь в
содержание реальности (и зачастую – изменяя его) в нужном для него направлении, Как
отмечает известный исследователь PR-менеджмента Клотер Рапай, воздействие происходит
через масс-медиа, рекламу, мелкие и крупные маркетинговые уловки, которые заставляют
потребителя потреблять, а производителя – производить [5]. Та же ситуация складывается и
в отношении «пользователей» информационным пространством, особенно сетевыми
технологиями, среди которых важнейшим стал Интернет. ситуация лишь внешне
изменилась, сменив названия: аудиторией печати, радио и телевидения были потребители –
аудиторией Интернета стали «пользователи»; как пишет о них Г. Рейнгольд создается
иллюзия, что они сами себе хозяева и «самый важный вопрос по поводу этой новой
перемены в связке власть – знание состоит в том, подготовит ли она почву для
противодействия, что удивило бы Адорно, Хоркхаймера и Бодрийяра, или же это очередной
симулякр, симуляция противодействия тем, у кого на руках все «бабки» [6, с.277].
Знание и понимание интересов и запросов аудитории масс-медиа подменяется
зачастую так называемой «фиктивной индивидуализацией»: «…в новостях, развлекательных
программах и рекламе общая конрольная точка – моделируемый индивидуум. Это не
настоящий человек как биохимичекая, интеллектуальная социальная единца, но нечто
сконструированное, соединяющее в себе черты «человека на улице», интересующегося
новостями; потребителя, нуждающегося в рекламе; бездельника, которого нужно
развлекать» [1, с.182]. В современной социологии массовых коммуникаций возникло новое
понимание агрегации признаков таких групп, которые раньше объединялись по социальным
и демографическим параметрам и составляли так называемый социально-демографический
портрет массовой аудитории. Сегодня особенности телеаудитории определяются
различными «интерпретационными» способностями [7, с. 93-96], в зависимости от степеней
сложности репрезентации, т.е. восприятия масс-медийного контента.
Виртуализация мира информации создала принципиально новую ситуацию во многих сферах жизни. Наиболее актуальным для исследования вопросов освоения социального
пространства является системный подход, согласно с которым отдельные составляющие
общественного пространства и являются в совокупности обществом, а виртуальная коммуникация благодаря системе сетей делает реальной связь общества воедино. Компьютеризация
и появление виртуального пространства стали важным аспектом дебатов и в смежных
отраслях, дает возможность изучать виртуальный мир и как субкультуру или маргинальное
явление; так, «оптические медиа» (выражение Фридриха Киттлера [4]) кино- и телефильмы с
компьютерной графикой и спецэффектами (сжимание пространства, например) предоставляют
новые качества и возможности влияния на людей. Сегодня рассуждают также об угрозах
виртуальной экспансии. Так, например, в книге Э.Тоффлера «Третья волна»[10] обсуждаются
векторы развития компьютерных техник и угроза нивелировки и угасания межличностного
общения и взаимодействия, герметизации и виртуализации человеческого разума.
Характерный для последеей четверти ХХ века историко-материалистический
подход видит в компьютеризации продолжение революции в производственных силах.
Киберпространство – третья большая форма всемирной экспансии капитализма, пишет Ахим
Бюль. В книге «Виртуальное общество» он развивает свои авторские положения теории
виртуального общества [11]. Следуя за мыслью французского социолога П.Бурдье, что
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«социальное пространство — абстрактное пространство, конституированное ансамблем
подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые
обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала; оно может
восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала,
функционирующей одновременно как средства и цели борьбы в различных полях...»[2, c.5354], необходимо почеркнуть, что именно социальное пространтво превращает социального
индивида в личность, в т.ч. за счет социализации, которая теперь в значительной степени
ускорена за счет функционирования компьютерных сетей.
Известно, что взаимное понимание является главной задачей любого общения.
Впечатление о человеке как специалисте «может быть легко разрушено его безграмотной
речью», без взаимного понимания невозможно организовать ни одно мероприятие, ни
провести серьезную масштабную кампанию, ни построить завод [3]. Однако в медийном
дискурсе, особенно в рекламе, даже хорошо владеющий компьютерным сленгом не всегда сможет
сориентироваться, т.к. в его языке «хардвера» и «софтвера», создаются целые гнезда терминов и
понятий компьютерного сленга из которых можно составить опредедленный глоссарий:
● Фоловить (англ. Follow, отслеживать, следить) – быть подписаным на ленту одного
з пользоватлей Твиттера.
● Фоловер (англ. Follower, тот, кто следит,отслеживает) – пользователь Твиттера,
который слідить за чьей-то лентой, подписан на неѐ.
● Твит (англ. Tweet) — сообщение в Твиттере длиной до 140 символов
● Твивент (англ. Twevent, твиттер-встреча) – встреча
пользователей Твиттера в
реальном (не виртуальном) пространстве. Событие должно иметь определенную программу
и организаторов.
Стремление побольше узнать эксплуатируется не только Интернет-сетями. Оно (поубывающей) присутствует и в нас самих как способность воспринимать информацию
«записанную» как минимум двумя каналами: зрительным и мыслительным. Такое качество
информации как приемлемость здесь вообще не рассматривается. Но именно это качество
либо позволяет нам принять какую-то информацию, усвоить и воспользоваться ею в
будущем, либо нет [8]. Профессиональное качество специалиста по информационным
технологиям предполагает основное правило: сформировать условия при которых необходимая
информация может быть адсорбирована от массива ненужной, отвлекающей и затрудняющей
восприятие главного.
Трактуя современное общество как общество риска многие исследователи считают, что
тем самым мы входим в эпоху практической работы по предупреждению последствий и
программированию структуры и напряжения этих рисков. Готтхардт Бехманн пишет: : «Не
нужно больше спекулировать, действительно ли опасности в научно-техническую эпоху
большие или меньшие, чем во времена Средневековья. Одно можно утверждать совершенно
определенно: сегодня опасности ведут своѐ происхождение от действий и решений и поэтому
выражаются в виде рисков. ...Все опасности, угрожающие нам, в принципе порождены
принятыми или не принятыми решениями» [1, c. 78]. Внутри социального пространства
создается ситуация, когда достаточно большие массы людей становятся апологетами
технологий: присутствие гаджетов, модных компьютерных приложений, переферии и т.д. Кроме
этого информациионные сети обладают сильнейшей «привязкой», внушением для охвата
пользователей определенного рода «зависимостями»: информационными, игровыми,
компенсаторно-интегративными, контактными, проч. Всѐ это создает напряжение «риска» для
личности, формирующей своѐ информационное поле [9]. Дабы избежать этих рисков в освоении
информационного,
социокоммуникативного
пространства
необходимо
повышать
«информационный иммунитет», вырабатывая навыки не только освоения программных
информационных задач, но и личностной интепретации, освоения навыков выбора и
осмысления содержания информации.
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ЯКІСНI I УЗАГАЛЬНЕНI МЕТОДИ ОЦІНКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АРМ
Анотація. Розглядаються сучасні перспективні методи оцінки економічної
ефективності АРМ поштового зв'язку. Запропоновано використовувати в розробках АРМ
поштового зв'язку.
Відомо, що повний ефект від впровадження АРМ поштового зв'язку в грошовому показнику коректно висловити не можна. Існує ряд непрямих показників ефективності АРМ, які
відображаються на результатах виробничо-господарської діяльності поштового зв'язку за рахунок підвищення рівня управління,оперативності прийнятих рішень, тобто непрямим шляхом.
До цiх непрямих показників ефективності АРМ відносяться:
- підвищення оперативності та актуальності інформації;
- скорочення термінів вирішення окремих завдань і прийняття управлінських рішень;
- отримання принципово нових аналітичних можливостей;
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- зниження кількості часу, що витрачається на підготовку документів, швидкість
видачі вихідних документів;
- підвищення якості обслуговування клієнта та відсотка утримання старих клієнтів;
- зниження дебіторської заборгованості за рахунок автоматичного відстеження
вистав- лених рахунків, термінів платежів, погашення заборгованості;
- зусилля контролю, запобігання зловживань;
- ефект зниження впливу кадрової «текучки» на виробничі показники;
- підвищення якості праці за рахунок скорочення рутинних операцій;
- вдосконалення роботи апарату управління і т.д.
Крiм того, економічна ефективність АРМ поштового зв'язку визначається економією в
результаті більш активного впливу управлінців на виробництво і витратами на створення і
експлуатацію автоматизованих робочих місць. Оцінити ефективність застосування АРМ
можна за допомогою прямих і непрямих показників. Так, прямі (або економічні) показники
дають оцінку автоматизації в грошовому вираженні, включають в себе визначення витрат на
розробку і експлуатацію АРМ (тобто визначення повної вартості володіння АРМ),
визначення грошового потоку, вивільненого за рахунок АРМ.
У свою чергу, непрямі показники дозволяють оцінити ефективнiсть вiд застосування
АРМ в конкретній предметній області діяльності поштового зв'язку [1].
Основнi якісні ефекти вiд застосування АРМ приведенi в табл. 1.
Таблиця 1 – Основнi якісні ефекти вiд застосування АРМ
Сфера впливу АРМ
Основнi якісні ефекти вiд застосування АРМ
1
2
1
Управління
- скорочення кількості рівнів управління;
- зниження адміністративних витрат ;
- вивільнення працівників середньої ланки управління і
скасуваня ряду функцій ;
- звільнення працівників від рутинної роботи за рахунок її
автоматизації ;
- вивільнення часу для інтелектуальної діяльності;
- отримання раціональних методів вирішення управлінських
завдань за рахунок впровадження математичних методів та
інтелектуальних систем ;
- підвищення продуктивності праці;
- економія часу;
- підвищення кваліфікації та професійної грамотності ;
- збільшення конкурентної переваги ;
- зменшення витрат , збільшення прибутку і т. д.
2
Iнформаційна
- вдосконалення структури потоків інформації
система
і системи документообігу;
- ефективна внутріфірмова координація за допомогою
електронної пошти;
- забезпечення достовірності інформації;
- прямий доступ до інформаційного продукту і т. д.
3
Виробництво
- скорочення часу на проектування і виробництво;
- розширення властивостей продукції та сфери її можливого
застосування;
- зменшення витрат на виробництво продуктів і послуг;
- надання споживачам унікальних послуг;
- раціоналізація матеріально-технічного постачання і т. д.
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Закінчення табл. 1
4

1
Маркетинг

2
- зменшення витрат часу на поширення виробів;
- відшукання нових ринкових ніш;
- можливість ідентифікації споживачів виробів;
- підтримка продажів;
- більш ефективну взаємодію з замовниками (на-наочності,
швидкість передачі повідомлень);
- підвищення здатності гнучко реагувати на попит і
оперативно задовольняти нові бажання споживачів і т. д.

Ефективність АРМ поштового зв'язку включає не тільки економічний ефект від
впровадження та функционирования цього АРМ, а й такі характеристики, як надійність,
простота звернення, легкість модифікації, тиражованою інженерних рішень, зниження
витрат на розробку і експлуатацію.Тому процес підвищення ефективності АРМ поштового
зв'язку потрібно починати з підвищення еффективности його проектування.
Iснує безліч підходів до проектування автоматизованих робочих місць, але всі вони в
значній мірі базуються на ідеях, що розвиваються прихильниками системного підходу [2]. В
їх основі лежить думка про те, що будь-яке АРМ повинно бути відповіддю на потреби
організації поштового зв'язку . При цьому, можна відзначити ряд принципових особливостей
проектування та впровадження автоматизованих робочих місць поштового зв'язку на основі
системного підходу:
1) АРМ поштового зв'язку створюється в єдиному екземплярі;
2) при розробці АРМ поштового зв'язку закладається можливість його розвитку;
3) введення в експлуатацію АРМ поштового зв'язку проводиться поетапно з
нарощуванням функціональних можливостей снуючої системи;
4) при створенні АРМ поштового зв'язку важливо враховувати, що воно буде
функціонувати в умовах стохастичних впливів зовнішнього середовища.
Так, для зручності управління проектом та контролю за ним американські фахівці
пропонують виділити чотири основні етапи [3]:
- дослідження можливостей впровадження АРМ;
- розробка технічного проекту АРМ;
- робоче проектування;
- впровадження та оцінка ефективності.
При цьому, кожен етап починається і закінчується прийняттям вищим керівництвом
ор-ганізації принципових рішень про початок, продовження або ліквідації проекту.
У табл. 2 наводяться дані про співвідношення ризику і витрат у ході здійснення
проекту по створенню і впровадженню АРМ.
Таблиця 2 – Співвідношення ризику і витрат у ході здійснення проекту по створенню і
впровадженню АРМ
Етап проекту
Ступінь ризику Обсяг ресурсів проекту
1
2
3
1
Виявлення проблеми
100
0
2
Попереднє дослідження
90
5
3
Планування проекту
75
15
4
Ескізне проектування
50
25
5
Технічне проектування
40
30
6
Планування впровадження
20
40
7
Програмування
15
70
8
Навчання персоналу
15
75
9
Випробування
10
80
10
Впровадження
5
99
11
Оцінка роботи
0
100
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Експериментальна залежність між обсягом ресурсів проекту і ступенем ризику
створення неефективного АРМ (див. рис. 1 ) показує, що успіх проекту зумовлюється в
основному на етапах проведення досліджень можливості створення АРМ і технічного
проектування, коли невеликі додаткові капіталовкладення можуть знизити ймовірність
помилки.
Для зменшення ризику початкові етапи
розбивають на якомога більшу кількість невеликих,
Ступінь ризику (умовнi од.)
добре вимірюваних і контрольованих кроків.
Витрати на такий розподіл у майбутньому
окупаються економією ресурсів і скороченням
термінів розробки.
Важливою умовою підвищення ефективності
АРМ є добре налагоджена практика їх експлуатації.
Це дозволяє істотно знизити повну вартість
володіння АРМ, що в багатьох випадках має
вирішальне значення при впровадженні АРМ
Витрати (умовнi од.)
організації
поштового
зв'язку.
Ефективна
експлуатація АРМ повинна бути побудована на
Рисунок 1 – Залежність між обсягом
основі
процедур,
затверджених
в
якості
ресурсів проекту і ступенем ризику
внутрішньокорпоративних
або
галузевих
створення неефективного АРМ
стандартів.
Виділяють такі стандарти експлуатації АРМ, якi забезпечують його ефективність [4]:
- стандарти MDA (Model Driven Architecture);
- стандарти серверного обладнання;
- стандарт зберігання даних;
- стандарт електронної пошти;
- стандарт обміну документами;
- стандарт внутрішньої технічної підтримки (Help Desk).
Підвищення ефективності впровадження АРМ вимагає не тільки дотримання
найважливіших властивостей АРМ при його проектуванні, а й здійснення комплексу
наступних взаємопов'язаних організаційних заходів:
- вдосконалення структури та форми взаємодії розробників і замовників АРМ;
- введення системи стандартів на технічні, ергономічні, експлуатаційні параметри
АРМ, що дозволяє зберегти зроблені в інформаційні технології інвестиції та отримати
реальну віддачу;
- використання високоякісних характеристик і вимог до комплектації АРМ;
- поліпшення форм і методів навчання широкого кола фахівців із застосування засобів
АРМ.
Висновок: Розглянуті сучасні методи оцінки дозволяють проводити економічно
ефективне проектування АРМ і оцінювати результати цього проектування та впровадження
АРМ в поштовому зв'язку.
Література
1. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. – М.: Инфра,
1999. – 354 с.
2. Чернышев В.О., Климов Ф.С. Автоматизированные системы управления
предприятием. – Красноярск: КИКТ, 2002. – 427 с.
3. Кочетков Г.Б. ЭВМ в управлении американским бизнесом. – М.: Наука, 2007. – 195 с.
4. Чернышев В.О., Климов Ф.С. Автоматизированные системы управления
предприятием. – Красноярск: КИКТ, 2002. – 289 с.
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КЛАСИФІКАЦІЯ АРМ ТА ОСНОВНІ УМОВИ
ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Анотація. Розглядаються основні напрямки застосування АРМ в поштовому зв'язку,
їх умовна класифікація та вимоги до ефективного функціонування. Запропоновано
використовувати в розробках АРМ поштового зв'язку.
Швидке і ефективне здійснення збору, обробки та зберігання величезних масивів
інформації стало головною умовою успішного функціонування сучасних організацій ,
установ і підприємств поштового зв'язку. Зростаючі темпи інформатизації суспільства
підвищують значення обчислювальної техніки в управлінських процесах зв'язку . При цьому,
використання можливостей сучасної обчислювальної техніки для автоматизації процесу
обробки інформації дозволяє при поштових операціях та операціях зв'язку збільшити
продуктивність праці, підвищити ефективність роботи з документами і прискорити обмін
управлінською інформацією.
В даний час набула великого поширення в поштовому зв'язку концепція розподілених
автоматизованих систем управління (АСУ), спрямованих на локальну обробку інформації.
Це дозволяє організувати розподіл праці управлінського і безпосередньо виробничого
персоналу в поштового зв'язку і автоматизувати виконання ним своїх функцій. Для реалізації
даної ідеї необхідно створення (для кожного рівня управління та кожної предметної області)
автоматизованих робочих місць (АРМ) на базі персональних і спеціалізованих комп'ютерів
(ПК i СК) та спеціалізованих мікропроцесорів (СМП).
Впровадження АРМ припускає, що основні операції з накопичення, зберігання та
переробки інформації покладаються на обчислювальну техніку, а користувач виконує
частину ручних операцій і операцій, що вимагають творчого підходу при підготовці
управлінських рішень. Тому АРМ необхідно розглядати як підсилювач інтелектуальних
можливостей людини і універсальний засіб обробки інформації.
Автоматизоване робоче місце (АРМ), або, в зарубіжній термінології, «робоча станція»
(work - station), являє собою місце користувача - фахівця тієї чи іншої професії, обладнане
засобами, необхідні ми для автоматизації виконання їм певних функцій. Автоматизоване
рабоче місце (АРМ) визначається, як правило, сукупністю технічних засобів і програмних
засобів [1, 2].
АРМ створюється для забезпечення виконання :
- iнформаційно-довідкове обслуговування;
- виконання арифметичних функцій;
- функція обліку;
- функції аналізу, регулювання та управління.
Узагальнена умовна класифікація АРМ [1, 2]:
1. За функціональною ознакою : АРМ адміністративно -управлінського персоналу; АРМ проектувальника радіоелектронної апаратури, Автоматизованих систем управління (
АСУ ) і т.д.; АРМ фахівця в галузі економіки, математики, фізики і т.д.; АРМ виробничотехнологічного призначення .
2. За видами вирішуваних завдань: Інформаційно -обчислювальні АРМ; АРМ
підготовки і введення даних; Інформаційно -довідкові АРМ; АРМ бухгалтерського обліку;
АРМ статистичної обробки даних; АРМ аналітичних розрахунків.
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3. По режиму експлуатації: АРМ одиночного режиму експлуатації; АРМ групового
режиму експлуатації; АРМ мережевого режиму експлуатації.
Досвід практичного використання АРМ дозволяє виділити наступні якісні вимоги до
їх ефективного і повноціного функціонуваня у поштового зв'язку [2]:
1) відкритість: своєчасне задоволення інформаційних потреб пользователя, адаптація
до рівня його підготовки і специфіці виконуваних ним функцій, простота обслуговування і
дружній інтерфейс, можливість роботи у складі обчислювачної мережі;
2) забезпечення єдиного телекомунікаційного простору: функціонування в режимі
реального часу, розширені телекомунікаційні можливості, внутрішньо-системна
інформаційна зв'язаність;
3) надійність, захищеність, безпека: система розмежування доступу до даних і
функцій; багаторівнева система захисту даних; ведення журналів операцій.
Дати реальну оцінку ефективності проекту автоматизації можна лише після
впровадження, на початку якого проводиться ретельний збір даних на автоматизуємiй
почтовiй ділянці, аналіз можливих альтернатив, детальне проектування та апробація
впровадженої АРМ.
Підходи до оцінки ефективності впроваджуваних АРМ грунтуються на
наступному.Так, оцінка ефективності застосування АРМ у поштового зв'язку - процес
неоднозначний і багатокритерійний. За величезного розмаїття підприємств поштового
зв'язку і умов, в яких вони працюють, неможливо 100% визначити стандарти та еталони (для
кожного конкретного випадку), необхідні для впровадження АРМ. Кожна організація
вирішує це питання самостійно, порівнюючи з аналогами. Актуальність цієї проблеми
свідчить і той факт, що витрати на розробку і впровадження АРМ, як правило більш високі,
ніж плановані і керівники часто не наважуються на створення АРМ без оцінки ефективності.
Тому заходи з оцінки очікуваного від впровадження АРМ можна розцінювати як своєрідний
«індикатор», демонструючий грамотну, цілеспрямовану роботу менеджменту щодо
підвищення ефективності процесів управління у поштовому зв'язку.
До основних перспективних напрямкiв впроваджень ефективних АРМ в поштовому
зв'язку України можна віднести наступнi.
1. «АРМ ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ», для вирішення всього комплексу
завдань операційного дня.
2.«АРМ ПОШТОВЫХ ВІДПРАВЛЕНЬ І ОТРИМАНЬ», в який входять:
2.1 «МОДУЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ»;
2.2 «МОДУЛЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ».
3. «АРМ КОНТРОЛЮ ТА ОБРОБКИ», яке використовується на об'єктах поштового
зв'язку і призначене для інтегрування, контролю та обробки даних в електронному вигляді.
4. «АРМ ПОШТАМТА», в якому можлива реалiзацiя наступних основних
iнтегрованих модульних функцій:
4.1 «МОДУЛЬ СОРТИРОВКИ»;
4.2 «МОДУЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ»;
4.3 «МОДУЛЬ ВIДПРАВЛЕНЬ I ОТРИМАНЬ».
5. «АРМ ПЛАТЕЖІВ» ,яке призначене для iнтегрованої централізованої обробки
даних о різних платежах, прийнятих від населення (та інших суб'єктів господарської
діяльності) на користь муніципальних і комерційних організацій, з метою підвищення
ефективності операцій з фінансового посередництва шляхом їх автоматизації.
6. «АРМ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗА», який являє собою інтегровану систему
фінансово-господарського обліку, яка забезпечує (в автоматизованому режимі) рішення
задач первинного обліку та формування на їх основі зведеної звітності за наступними
напрямками.
7. «АРМ УПРАВЛІННЯ», котрий являє собою систему різних рівнів інтегрування, в
якій реалізовуються такі основні модулі:
7.1 « МОДУЛЬ ГОЛОВНИХ КЕРІВНИКІВ»;
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7.2 «МОДУЛЬ ВИРОБНИЦТВА»,
7.2.1 «АРМ ТЕХПРОЦЕССА».
8. «АРМ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛОГИСТИКИ».
Конкретна номенклатура впроваджуваних АРМ визначається індивідуально на
кожному підприємстві поштового зв'язку.
Висновок: Розглянута сучасна класифікація АРМ, основні умови їх ефективного
функціонування і перспективні напрями впровадження, дозволяють проводити економічно
ефективне проектування АРМ і оцінювати результати цього проектування та впровадження
АРМ в поштовому зв'язку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Анотація. Розглядаються шляхи покращення менеджменту підприємств в умовах
фінансової нестабільності. Вдосконалення управління персоналом фірми відіграє особливу
роль серед комплексу проблем менеджменту. Запропоновано основні напрями удосконалення
системи управління підприємством за умови врахування яких зростатиме ефективність
його діяльності.
Термін „менеджмент‖ походить з англійської мови і означає „керувати, управляти,
стояти на чолі, завідувати, бути здатним, упоратися з чимось, якоюсь проблемою‖.
Управління – це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку
в зв'язку зі зміною обставин. Складовим елементом управління є менеджмент, під яким
розуміють цілеспрямовану дію на колектив працівників або окремих виконавців для
виконання поставлених завдань та досягнення визначеної мети [1, с. 6].
Але ефективний результат буде досягнутий лише за умови правильного, розумного,
наукового керівництва всім залученим до цього персоналом, узгодженими його діями. Отже,
управління - це процес пов'язування всіх неодмінних компонентів для досягнення певного
результату, а менеджмент - це інструмент, система організації праці, яка забезпечує
існування такого пов'язування.
Менеджмент є частиною управління. Його реалізовують лише люди, керівники, тоді
як управління можливе й за допомогою технічних засобів (роботів, електронних систем,
наприклад, коли мова йде про управління певним технологічним процесом, машиною тощо).
Наведімо слова Пітера Друкера (США) – „Менеджмент – це особливий вид діяльності,
який перетворює неорганізований натовп в ефективну й продуктивну групу..." [2, с. 28].
Отже, якщо управляти можна всіма елементами виробництва, то керувати можна
лише людьми, персоналом.
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Серед українських науковців розробкою шляхів вдосконалення системи управління
підприємством займались: Й.Ситник, Р.Задорожна, В.Павлик, В.Перебийніс, Ю.Кабаков та
ін. Водночас, в науковій літературі не нагромаджено в достатній мірі результативних
досліджень, тому проблематика формування ефективної системи управління підприємством
потребує подальшої розробки.
Найбільшою популярністю користуються міркування американських науковців
Мескона, Альберта і Хедоурі, які визнають чотири функції: планування, організування,
мотивування і контролювання.
Сутність планування, як функції управління підприємством, полягає в обґрунтуванні
цілей і шляхів їх досягнення на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також
визначення ефективних методів, способів і ресурсів усіх видів, необхідних для виконання
цих завдань та встановлення їх взаємозв'язку. Планування є основною ланкою та
організаційним початком всього процесу реалізації цілей підприємства.
Функція організації полягає в забезпеченні діяльності підприємства (організації)
шляхом координації дій працівників трудового колективу, враховуючи формальні та
неформальні її складники, формуючи корпоративний дух підприємства. У центр уваги
менеджмент ставить людину, працівника.
Серед комплексу проблем менеджменту особливу роль відіграє вдосконалення
управління персоналом фірми. Задачею цієї області менеджменту є підвищення ефективності
виробництва за рахунок різностороннього розвитку і розумного використання творчих сил
людини, підвищення рівня його кваліфікації, компетентності, відповідальності, ініціативи.
Мотивація праці включає в себе багато складових. Серед них: кадрова політика,
взаємостосунки всередині колективу, соціально-психологічні аспекти управління. Ключове
ж місце займає визначення способів підвищення продуктивності, шляхів росту творчої
ініціативи, а також стимуляція і мотивація робітників.
Контроль - важлива функція менеджменту, застосування якої дає змогу керівникові
стежити за виконанням управлінських рішень і вносити корективи. За своїм рангом функція
контролю стоїть на другому місці після функції планування (постановки цілей). І це
зрозуміло, адже, якщо не доведена до підлеглих мета їхньої діяльності, то і нічого буде
контролювати. Незважаючи на те, що контроль не надто подобається працівникам, він всетаки є об'єднувальним чинником діяльності контролюючих та контрольованих осіб.
Основне завдання контролю - забезпечити досягнення цілей і місії організації.
Одним з найбільш актуальних шляхів удосконалення процесу управління
підприємством є розроблення найбільш ефективних в умовах ринку стратегій управління
персоналом.
Оптимізація організаційної структури підприємства означає насамперед необхідність
встановлення оптимальної чисельності та структури управлінського апарату підприємства, а
також чисельності працівників виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами,
нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов
тощо [3, c. 126]. Одним з напрямків удосконалення системи управління є об‘єктно-цільовий
підхід із закінченим циклом управління при визначенні організаційної структури, нових прав
і обов‘язків працівників, а також міри відповідальності за свої посадові функції керівників і
фахівців різних рівнів.
Формування організаційної структури управління та розроблення заходів щодо її
вдосконалення можливі також на основі складання та аналізу матриць зв‘язків елементів
структури управління. Під час аналізу такої матриці виникає можливість прогнозування змін
зв‘язків у системі управління внаслідок реалізації рекомендацій, спрямованих на її
удосконалення, з урахуванням вимог розвитку виробничої структури [4, c.39].
Однією з особливостей управління на вітчизняних підприємствах є поширення
допоміжних структур – проектних і робочих груп, координаційних комітетів, які
доповнюють основну структуру [5, c. 20].
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Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними показниками
діяльності підприємства можна за допомогою впровадження ефективної системи
внутрішнього контролю, широкого і всебічного впровадження обчислювальної техніки,
розвитку комп‘ютерних мереж зв‘язку, застосування сучасних програмних засобів:
технологій управління та інформаційних технологій.
Покращення управління виробничими ресурсами і запасами означає раціональне
використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій,
регулювання використання виробничих запасів згідно з прогресивними нормами [6, c. 216].
Вдосконалення системи менеджменту зосереджується на:
 цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної системи управління
підприємством і його складовими частинами для забезпечення ефективних рішень і
взаємного погодження інформаційних потоків і процесів прийняття рішень, а також
організаційних, кадрових і технічних рішень;
 впровадження сучасних засобів і методів керування в межах вибраної комплексної
концепції системи керування (інтегроване керування автоматизованим процесом
виробництва);
 удосконалення організаційних структур керування підприємством головним чином
шляхом використання сучасних гнучких форм (адаптивні, програмно-цільові та інші
структури);
 покращення інформаційної системи для керування підприємством з метою покращення
якості інформаційного масиву і розширення можливостей його швидкого
використання;
 використання засобів автоматизації і обчислювальної техніки для вдосконалення
техніко-економічного рівня і якості виробництва (роботизація, гнучкі виробничі
ділянки);
 використання світового досвіду, а також співпраця всередині країни з іноземними
партнерами для забезпечення необхідного рівня якості розвитку системи управління
на підприємстві.
Ефективність діяльності підприємства в цілому та роботи менеджера зокрема,
залежить як від його вміння працювати з людьми, так і від того, як він працює з
інформацією, і яким чином враховуються особистісні характеристики працівників при
визначенні напрямів ефективного використання потенціалу персоналу [7, c.275].
Щоб змінити економічну ситуацію в Україні, потрібно виховати керівників нового
типу, які б діяли за ринковими законами. І тут не завадить звернутися до закордонного
досвіду підготовки менеджерів, використання їхніх технологій управління ринковим
механізмом господарювання. На західних підприємствах розрізняють:
 топ-менеджмент, тобто вищу ланку керівництва (генеральний директор та інші члени
керівництва);
 мідл-менеджмент - середню ланку керівництва (керівники самостійних відділів);
 ловер-менеджмент - нижню ланку керівництва (керівники підвідділів та інших
підрозділів).
Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися за такими
основними напрямами:
 удосконалення організаційної структури управління підприємством;
 оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи
планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;
 удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;
 підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві,
поліпшення якості продукції, що виготовляється.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ МЕНЕДЖЕРА
Анотація. Розглядається необхідність планування та управління діловою кар’єрою
менеджера, бо саме планування ділової кар'єри дозволяє досягти відданості менеджера
інтересам організації, підвищення продуктивності праці, зменшення плинності кадрів і
більш повного розкриття здібностей управлінця, а звідси і його більшої самореалізації.
Сучасний керівник – честолюбний, готовий до боротьби за вакантну посаду, володіє
реальною самооцінкою потенціалу професійних здібностей, достатнім рівнем освіти,
необхідним набором якостей особистості, а також має сформовані мотиви у досягненні
конкретних цілей, що робить його конкурентоспроможним на ринку праці і є запорукою
конкурентоспроможності його підприємства.
Для сучасної людини праця є життєвою необхідністю, так як для неї це часто єдиний
спосіб матеріального забезпечення себе і своєї сім'ї. Тому кожна людина за своє трудове
життя працює, як правило, в одній або декількох організаціях та проходить в них цілий ряд
різних посад, тобто тим чи іншим чином «робить кар'єру». Від того, чи правильно вибрано та
наскільки реалізовано кар'єрний шлях, залежить задоволеність працівника своїм трудовим
життям, і відповідно його громадська і трудова віддача, що безпосередньо впливає на
ефективність діяльності організацій, і на економічну стабільність держави. Такий
взаємозв'язок породжує необхідність ефективного управління кар'єрними процесами та йх
планування на всіх рівнях, здійснювати яке просто неможливо без наукового уявлення про
основи цього явища. (1)
З самого початку необхідно спланувати свою кар'єру. У цьому питанні важливу роль
відіграють особисті інтереси, професійне прагнення, освіта та досвід.
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Для початку майбутнього успішного «кар'єристові» необхідно вирішити, ким він себе
бачить через кілька років, визначитися з цілями, вибрати напрямок і потім діяти. Необхідно
стати менеджером в плануванні і розвитку власної кар'єри. Часто це не враховує молодий
співробітник, який ще не має належного досвіду роботи і не враховує ряд важливих
факторів, супутніх успішній діловій кар'єрі.
Під діловою кар'єрою ми розуміємо поступальне просування особистості в якийсь
сфері діяльності, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов'язаних з діяльністю; просування вперед по якось обраному шляху діяльності,
досягнення популярності, слави, збагачення. Наприклад, одержання великих повноважень,
більш високого статусу, престижу, влади, більшої кількості грошей. Кар'єра - це не тільки
просування по службі. Можна говорити про кар'єру, як рід занять, діяльності. Ділова кар'єра
- починається з формування суб'єктивно усвідомлених власних суджень працівника про своє
трудовому майбутньому, очікуваному шляхи самовираження і задоволення працею. Інакше
кажучи, кар'єра - це індивідуально усвідомлена позиція і поведінка індивіда, пов'язані з
трудовим досвідом і діяльністю протягом робочого життя людини Планування кар'єри - одне
з напрямків кадрової роботи в організації, орієнтоване на визначення стратегії та етапів
розвитку і просування фахівців. Відсутність статусних змін протягом 5-6 років веде до
втрати інтересу до роботи навіть у самого якісного фахівця [1; 73-82 с.]
Планування кар'єри повинно включати в себе:
- створення сприятливих умов для розвитку (підвищення кваліфікаціїції, навчання,
атестація);
- стимули, які сприяють індивідуальному розвитку;
- критерії оцінки професійного зростання, потенціалу співробітників;
- варіанти розвитку кар'єри (горизонтальне просування, вертикальне, ротації, адміністративне або професійне зростання);
- форми відповідальності керівників за розвиток підлеглих.
Особливу значимість має управління діловою кар'єрою, під яким мається на увазі
комплекс заходів, проведених кадровою службою організації, планування, організації,
мотивації і контролю службового росту робітника, виходячи з його цілей, потреб,
можливостей, спроможностей і схильностей, а також виходячи з цілей, потреб, можливостей
і соціально-економічних умов організації. Управлінням своєї ділової кар'єри займається і
кожен окремий працівник.
Управління діловою кар'єрою дозволяє досягти відданості робітника інтересам
організації, підвищення продуктивності праці, зменшення плинності кадрів і більш повного
розкриття здібностей людини, а звідси і її більшої самореалізації.
Одна з найважливіших завдань менеджера - професійний відбір, який, як правило,
містить у собі кілька основних етапів: медичний (стан здоров'я); освітній (вихідний рівень
знань); спеціальний (соціальні характеристики); психологічний (необхідні професією якості,
індивідуально-психічні особливості особистості)
Вікові кордону людей, з якими з обов'язку служби спілкується менеджер, дуже
варіативні. При цьому вік самого керівника також варіюється у великих межах. На керівній
посаді може опинитися як досвідчений менеджер зрілого віку, так і літня людина, з тих чи
інших причин не продовжив свою кар'єру або, навпаки, виправдовує свою посаду знаннями
та професійним майстерністю. Але все частіше кар'єру керівників стрімко роблять молоді
талановиті управлінці. У цьому випадку особливо важливими для впливу на підлеглих
стають знання психологічних особливостей розвитку особистості на кожному віковому етапі.
Становлення професіонала починається у віці 30-40 років. Це етап зміцнення кар'єри,
коли працівник прагне зайняти міцне положення в обраній ним сфері діяльності,
удосконалюючи свою професійну майстерність. Це період творчої ініціативи, підйому і
найбільш активного просування по службовій драбині. Людина прагне до стабільності і
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одночасно максимальної реалізації своїх здібностей. Мотивація співробітника значною
мірою пов'язана з перспективою кар'єрного зростання, з осмисленням тих конкретних
можливостей, які відкриваються для особистості в професійному зростанні.
Етап піку професійної кар'єри найчастіше настає після 40 років. Період приблизно до
65-70-річного віку характеризується прагненням зберегти за собою те становище на
виробництві або службі, якого людина досягла на попередніх етапах своєї професійної
діяльності. У цей період багато працівники відчувають почуття розчарування, до якого
домішується певна частка цинізму, бо їхні мрії, що зародилися на початку професійного
шляху, виявилися нездійсненними. Керівник не може ігнорувати ці процеси перегляду
первісних цілей і очікувань. Чим більше розбіжність між мрією і реальними досягненнями,
тим з більшою ймовірністю професійна діяльність почне втрачати своє значення в житті
особистості. З іншого боку, людина починає замислюватися про ту громадянської і
соціальної відповідальності, з якою пов'язаний його працю. Мотивація співробітника на
цьому етапі значною мірою пов'язана з організаційною культурою, загальнолюдськими
цінностями, досвідом і майстерністю. До кожного окремого співробітника треба знайти
«мотивуючий ключик», який пожвавить його працю, надихне його на ініціативу і особисту
зацікавленість. Заохочення при цьому не обов'язково має бути матеріальним. Відчуття
успішності «прив'язує» до організації, дозволяє бачити перспективу кар'єрного росту.
Усвідомлення того, що тебе помічають, що твоя праця важливиа для організації в цілому, що
ти маєш значення не тільки як гвинтик у загальному механізмі, а як особистість, що свідомо
вносить свій вклад в загальну справу - ось ті ресурси, які підвищують ефективність і
збільшують продуктивність працы. [1; 73-82 с.]
Також необхідний показник успішності у діловій кар'єрі сучасного керівника це конкурентоспроможність. Кар'єра управлінського персоналу є вищим критерієм оцінки
кваліфікації і самомотивації у випередженні конкурентів, що прагнуть до ідентичних цілей.
В умовах ринкових відносин така здатність стає особливо важливою, тому що на світовому
ринку товарів та технологій з особливою жорсткістю діють закономірності конкуренції.
Тому конкурентоспроможний керівник честолюбний, готовий до боротьби за вакантну
посаду, володіє реальною самооцінкою потенціалу професійних здібностей, достатнім
рівнем освіти, необхідним набором якостей особистості, а також має сформовані мотиви у
досягненні конкретних цілей. Слід погодитися з думкою Ф.І. Семяшина про те, що «якщо
людина не бачить перспектив свого посадового зростання і ще за 20 років до виходу на
пенсію знає, що навіть з необхідними професійними здібностями і прагненням у неї не буде
шансів на підвищення, то у неї починає вироблятися байдужість до роботи, що вона виконує.
Вона перетворюється у байдужу людину, що механічно виконує свої функції, не здатна і не
бажає висловлювати та впроваджувати нові ідеї». Дане твердження несумісне з діяльністю
менеджера, що вимагає творчості, внесення інновацій, особистісної активності і, відповідно,
кар'єрного зростання. Таким чином, процес управління та планування кар'єрою менеджера є,
по своїй суті, закономірним, творчим, багатогранним і в даний час вкрай необхідним у
зв'язку із зростанням потреби у сучасних кадрах керівників, що володіють достатнім рівнем
кваліфікації для виконання своїх професійних обов'язків в умовах, коли багато соціальних
процесів розвиваються незалежно від волі і свідомості самої людей. [2; 230–234 с.]
У ХХІ ст. ефективне управління людськими ресурсами набуває для організацій
життєво важливе значення. Високий рівень глобальної конкуренції поставив фірми перед
необхідністю використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні ресурси набагато краще,
ніж коли-небудь раніше. Для цього в організації повинна існувати філософія використання
людських ресурсів, у тому числі формулююча принципи прогресу в кар'єрі. Відомо, що
швидкий кар‘єрний зліт найбільш вірогідний для креативних і заповзятливих людей, ніж для
тих, хто системно і скрупульозно виконує свою роботу без додаткової ініціативи. Однак як
при плануванні динамічної кар'єри, так і в процесі її реалізації існує безліч різних
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складнощів. Так, останнім часом в теорії та практиці менеджменту велика увага приділяється
не тільки практичним навичкам ведення бізнесу, але й особистісним якостям менеджерів. На
ранніх етапах кар'єри, оволодівши основами професії, молоді, креативні, талановиті фахівці
пробивають собі кар‘єрну дорогу власною енергією, здатністю приймати нестандартні
рішення, винахідливістю, вмінням досягати високих результатів. Як правило, таких
співробітників помічають топ-менеджери або власники компаній і всіляко сприяють їм у
подальшому кар'єрному просуванню. Але в більшості випадків результативності їх роботи
приділяється більше уваги ніж емоційної і психологічної зрілості. Приймаючи рішення про
призначення молодого менеджера на високий пост, наприклад віце-президента, власники
компанії керуються не тільки професійними міркуваннями, але і тим, що, якщо вони не
дадуть йому можливості просунутися по кар'єрній драбині, це змусить цінного співробітника
перейти в іншу компанію. Але часом ризики втрати такого менеджера можуть виявитися
нижче, ніж від шкоди, пов'язаної з невідповідністю його новій посаді. «Зіркова хвороба»
занадто швидкого кар'єрного росту іноді буває пов'язана з тим, що, піднявшись по службовій
драбині, молодий керівник продовжує фокусуватися на своїх особистих амбіціях і все менше
уваги звертає на свою поведінку, на своїх колег по роботі, підлеглих, на стиль спілкування з
ними. Йому здається, що головним є догоду будь-якими засобами тим, хто призначає на вищі
посади, будь-якими способами досягати своїх цілей. У підсумку, дістаючи всіх своєю
самовпевненістю і нахабством, молодий топ-менеджер сприяє наростання напруги у
відносинах між ним і його колегами та підлеглими. Але дорога до керівних посад молоді
відкрита не скрізь. Міжнародний досвід управління персоналом показує, що для деяких
країн, зокрема для Японії, переважаючим варіантом кар'єри є модель «змія». Кожен
співробітник, що надходить в японську фірму, зазвичай зобов'язаний не тільки пройти всі
щаблі посадової ієрархії, починаючи з нижчої, але і переходити раз в 2 роки з підрозділу в
підрозділ. Тому в Японії молодий керівник - явище досить рідкісне. Тут кар'єра починається
приблизно через 10 років роботи в організації, причому найчастіше про високу посаду можна
і не думати до 50 років. [3; 85–89 с.]
Таким чином плануючи кар‘єру менеджерів сьогодні роботодавець тим самим
забезпечує собі підвищення стійкості на ринку, що особливо важливо в умовах
загострюється конкурентної боротьби. Адже помірний рівень плинності кадрів, лояльність
співробітників та їх щирий інтерес до роботи представляють цінність для будь-якої
організації. Отже ефективно побудована система кар'єрного зростання дозволить фірмі
утримати цінних фахівців, і досягти поставлених цілей, а молодим і талановитим
співробітникам досягти успіху в кар'єрі та самореалізуватися.
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РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО
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Анотація. Досліджено зв'язок корпоративного управління та інвестиційної
привабливості компаній, як необхідного компоненту стратегічного розвитку компанії.
Проведені дослідження показують, що об’єми інвестицій в компанії напряму залежать від
рівня корпоративного управління компанії, при цьому досягається баланс інтересів різних
сторін і забезпечується поступальний довгостроковий розвиток компанії.
Корпоративне управління покликане вирішувати три основні завдання корпорації:
забезпечення максимальної ефективності її діяльності, залучення інвестицій, виконання
юридичних і соціальних зобов'язань, що забезпечується завдяки формуванню системи
відносин між акціонерами, менеджерами, директорами, кредиторами, співробітниками,
постачальниками, покупцями, державними урядовцями, членами суспільних організацій і
рухів.
Також, корпоративне управління спрямоване на вирішення певних завдань, таких як,
забезпечення високої ефективності діяльності телекомукаційних компаній, залучення
інвестиційного капіталу, виконання соціальних та юридичних зобов'язань, тобто, системи
відносин між акціонерами, директорами, кредиторами, співробітниками, менеджерами,
постачальниками, покупцями та іншими органами, які беруть участь у цьому процесі.
До теперішнього часу, незважаючи на численні дослідження, проведені в різних
країнах вченими та фахівцями в галузі корпоративного управління, не встановлена пряма
залежність фінансових показників компанії, а саме, чистого прибутку і зростання
акціонерної вартості, від рівня корпоративного управління, розробки стратегії розвитку та
інвестиційної політики компанії. Наявність вищевказаних проблем та недостатнє висвітлення
питань корпоративного управління в аспекті інвестиційної привабливості у науковій
літературі визначають важливість та необхідність цього дослідження.
На сьогодні основу економіки країни складають підприємства, які, в переважній
більшості, створюються у формі акціонерних товариств. Тому від рівня розвитку системи
корпоративного управління залежить успіх функціонування цих підприємств, а з ними й
економіки країни в цілому. Таким чином, рівень корпоративної культури має значний вплив
на економічну могутність держави. Прийнятий на початку 90-х років Закон України "Про
господарські товариства" на сьогоднішній день не забезпечує належного регулювання
корпоративних відносин та не сприяє ефективному корпоративному управлінню в нашій
державі. Існують певні диспропорції в правовому регулюванні діяльності корпорацій; з
одного боку - динамічно розвивається законодавство, спрямоване на забезпечення державного контролю над діяльністю акціонерних товариств, з іншого – затримується розвиток
корпоративного законодавства, що встановлює режим відносин в самій корпорації [1].
Отже, цивілізоване корпоративне управління є ключем до більшої привабливості
українських підприємств і фондового ринку для іноземних інвесторів. Обмін досвідом з
лідерами ринку та іноземними колегами допоможе популяризувати сучасні підходи до
корпоративного управління серед українських компаній. Недостатня прозорість в
спілкуванні з інвесторами та акціонерами, дефіцит довіри перешкоджають залученню
інвестицій, у той час як застосування кращих практик корпоративного управління допомагає
українським компаніям вирішувати ці проблеми [2].
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Розглянемо об‘єми капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій, які надає
Держава. У табл. 1 представлено об‘єми капітальних інвестиції у сферу телекомунікацій за
січень-червень 2012, 2013, 2014 років.
Таблиця 1 – Об'єми капітальних інвестиції у сферу телекомунікацій за січеньчервень 2012, 2013, 2014 років.
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
за січень-червень 2012, 2013, 2014 років
У
У
У фактичних
фактичних
фактичних
цінах,
У % до
Приріст, %
Найменування
цінах,
цінах,
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
2013 2014
2013/ 2014/
2012
2013
2014
до
до
2012
2013
2012 2013
Поштова та
курьерська
47,9
10,1
7,9
21,1
78,2 -78,9 -21,8
діяльність
Інформація та
3028,7
3985,4
3376
131,6
84,7
31,6
-15,3
телекомунікації
Телекомунікації
2972,9
2369,4
2221,4
79,7
93,8 -20,3
-6,2
(електрозв'язок)
Комп'ютерне
програмування
та надання
286,3
263,2
208,3
91,9
79,1
-8,1
-20,9
інших інформаційних послуг
Усього
6335,8
6628,1
5813,6
104,6
87,7
4,6
-12,3
Таблиця складена автором за даними Державної служби статистики України [3]
В Україні капітальні інвестиції, за даними Державної служби підприємств, що
працюють в сфері телекомунікацій, становили:
- у січні-червні 2012року 6335,8 млн.грн.;
- у січні-червні 2013 року 6628,1млн.грн.;
- у січні-червні 2013 року 5813,6 млн.грн.
Згідно з повідомленням Державної служби статистики України капітальні інвестиції:
- в сферу поштової та кур‘єрської діяльності за звітний період 2013 року на 21,1%
менше ніж за звітний період 2012 року. За звітний період 2014 року на 78,2% менше ніж за
звітний період 2013 року.
- в сферу інформації та телекомунікацій за звітний період 2013 року на 31,6%
більше ніж за звітний період 2012 року. За звітний період 2014 року на 84,7% менше ніж за
звітний період 2013 року.
- в сферу телекомунікації (електрозв‘язок) за звітний період 2013 року на 79,7%
менше ніж за звітний період 2012 року. За звітний період 2014 року на 93,8% менше ніж за
звітний період 2013 року.
- в сферу комп‘ютерного програмування та надання інших інформаційних послуг за
звітний період 2013 року на 91,9% менше ніж за звітний період 2012 року. За звітний період
2014 року на 79,1% менше ніж за звітний період 2013 року.
Проведені дослідження показують, що в Україні для підвищення ефективності
управління інвестиційними процесами у сфері телекомунікацій необхідні зміни, а саме:
1) державна підтримка та сприяння підприємствам сфери телекомунікацій;
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2)
удосконалення
організаційного-економічного
механізму
інвестиційного
забезпечення розвитку на національному рівні сфери телекомунікацій;
3) підвищення рівня корпоративного управління підприємств сфери телекомунікацій,
при цьому забезпечиться поступальний довгостроковий розвиток телекомунікаційних
підприємств;
4) необхідно переглянути ринково-спрямовані рішення, для прискорення темпів
розвитку галузі телекомунікацій.
Тому в сучасних складних умовах для України необхідним є розвиток корпоративних
відносин, підвищення ефективності корпоративного управління телекомунікаційних
підприємств, що сприятиме залученню інвестицій в економіку країни, розвитку фондового
ринку та зростанню національного багатства України.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА CROWDFUNDING ПЛАТФОРМ
Аннотация. Рассмотрены особенности, общие принципы работы Crowdfundingтехнологий. Проведен анализ основных технологических Crowdfunding-платформ.
Проанализированы особенности продвижения проектов на различных платформах, для
различных отраслей и типов проектов. Охарактеризованы особенности применение
Crowdfunding платформ и варианты запуска проекта на платформе Kickstarter.
Одним из наиболее актуальных вопросов современного этапа инновационного и
технологического развития является поиск и использование качественно новых моделей
инвестирования на базе информационно-коммуникационных технологий.
Эффективной
альтернативой
традиционным
методам
финансирования
инвестиционно-инновационных
проектов
(инвестирование
компании-разработчика
собственных или заемных средств в проводимые ими исследования и разработки R&D;
инвестиции в R&D проекты компаний венчурными инвесторами за долю в капитале этих
компаний) в условиях бурного повсеместного развития социального Интернет является
технология Crowdfunding. Ее суть заключается в получении инвестиций в достаточно
большом объеме за счет поддержки частных лиц на территории всей планеты,
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выражающейся в виде передачи различных сумм денежных средств для осуществления
проекта. Crowdfunding позволяет собрать необходимую сумму инвестиций в достаточно
короткие сроки. Такой эффект достигается за счет высокого уровня популярности
Crowdfunding платформ и, соответственно, их высокой посещаемости .
Crowdfunding - организованное привлечение финансовых ресурсов большого
количества людей, осуществляемое посредством электронных платежей, дистанционных
площадок и Интернет, и направленное на реализацию некой общей цели. Изначально должна
быть заявлена цель, определена необходимая денежная сумма, составлена калькуляция всех
расходов, а информация по ходу сбора средств должна быть открыта для всех [1].
Основной идеей, положенной в основу технологии Crowdfunding, является получение
необходимого объема инвестиций путем получения большого количества мелких
инвестиций от пользователей crowdfunding платформ [2].
Статистика развития технологии Crowdfunding свидетельствует о бурном росте
количества денежных средств, полученных стартапами. Количество активных игроков
превышает 530 площадок (+10%). В 2010 году молодые организации и частные лица во всем
мире собрали $89 млн., в 2011 году с помощью данной технологи было собрано $1,47 млрд.,
в 2012 году - $2,66 млрд., в 2013 году - $5,1 млрд. [3].
Последние годы наблюдается активных рост в мире инструментов практической
реализации технологии Crowdfunding. На сегодняшний день функционирует большое
количество crowdfunding платформ, среди них такие крупные платформы как kickstarter.com,
LendingСlub.com, GoFundMe, profounder.com, peerbackers.com, kiva.org, RocketHub,
различающиеся алгоритмами продвижения страниц или компаний пользователей, сроками
выплаты средств, технологиями перевода средств, ориентацией на определенные типы
инновационных проектов, страной- разработчиком [4]. Сравнительная характеристика
платформ-лидеров рынка приведена в табл. 1.

Достоинства

Особенности

Назначение

Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных сrowdfunding платформ
Indiegogo
Kickstarter
Fundable
MicroVentures
GoFundMe
1
2
3
4
5
6
Поиск средств ПреимущестТехнологичес- Обеспечивает
Индивидуальна запуск
венно техкиориентиросвязь между
ные проекты
разнообразных нологические,
ванна
стартапами и
(сбор на
проектов
дизайнерские
crowdfunding
крупными
путешествия,
игровые
платформа
инвесторами
медицинские
проекты
счета, и т.п.)
Быстрый сбор
Лидирует
Модель All or
СпециализиОриентация на
средств на
среди
Nothing (AoN). руется на
эмоциональные
любые
crowdfunding
крупных
проявления
проекты, вклю- платформ,
инвестициях
чая благотворабота по
от одного
рительные
модели AoN
инвестора
Использование В среднем
Являлась одной Повышает
Одна из самых
платежного
каждый
из основных
плотность
дешевых,
сервиса PayPal успешный
сторон,
общения
взимает плату в
- план Flexible
проект на
продвигающих потенциальных размере 2,9% и
funding - 9% от Kickstarter
закон JOBS
крупных
$0.30 от
итоговой
собирает
инвесторов и
каждого взноса
выплаты
$10000
стартаперов
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Окончание табл. 1

Схема работы

Недостатки

Преимущества:

1
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2
- Достаточно
большая
пользовательская база.
- Минимальная
комиссий
- Самый
большой
внутренний
блог
- Если
собранная
сумма средств
оказывается
менее
целевой, то
платформа
повышает
процент
комиссии при
выплате ее
автору проекта.
- Валютные
ограничения
- Курсовые
потери
- 4% от
выплаты
собранных
средств.
- При
достижении
целевой суммы
комиссия за
обработку
перевода на
платежные
карты
составляет 3%.
– Для
нерезидентов
США комиссия
- 25%

3
- Очень большая кользовательская
база.
- Предлагает
большой
статистический
сервис

4

2-я по
дешевизне;
Дифференциация сервиса в
зависимости от
выбранного
пакета услуг.
- Предпусковая
проверка
проектов
- Сложность
- «All or
размещения
Nothing»
проекта на
- месячная
главной
оплата может
странице сайта увеличиваться,
- «All or
в зависимости
Nothing».
от срока
- Невозможно
проекта.
остановить
- Обладает
сбор средств
меньшей
для уже
пользовательск
запущенного
ой базой, чем
проекта.
остальные
- Низкие
pledge-based
шансы на успех crowdfunding
проектов,
платформы
определенных
направлений
- 5% Взимает 3,5%
комиссия
от итоговой
от общей
выплаты
суммы
автору проекта
собранных
также как и
средств.
ежемесячную
- Комиссию в
плату (ее
размере 3-5%
значение
от общей
начинается с
суммы
$99 в месяц)
перевода
взимает
Amazon

5
- Элементы
традиционного
инвестирования.
- Больший
объем
инвестиций, по
сравнению с
классическими
платформами
- Самая
дорогая
crowdfunding
платформа.
- Труднее
получить инвестирование
элементы классического
инвестирования.
– Риск
стартовых
взносов автора

6
- 1я в мире по
дешевизне
размещения
проектов.
- Возможность
сбора
денежных
средств и для
личных целей

- Стоимость
подачи проекта
- $100.
- Продвижение
после
размещения на
сайте - $250.
- В случае
успешного
финансирования проекта –
комиссия 10%

Каждый взнос
тут же
помещается на
специальный
счет,
привязанный к
аккаунту
автора проекта

Имея сектор
бизнеспроектов,
подходит для
их реализации
в меньшей
степени, чем
большинство
остальных
crowdfunding
платформ

На сегодняшний день уровень развития crowdfunding платформ достиг высокого
уровня и продолжает расти. По данным на июнь 2014 года crowdfunding платформа
SeedMatch установила новый рекорд по скорости сбора средств в размере 1 млн евро.
Немецкая платформа SeedMatch зарегистрировала новый рекорд, собрав 1 млн евро за
3 час и 33 минуты (проект Protonet). В роли лидера рынка эксперты выделяют
американскую платформу Lending Club (с 2007 года собрала более $2,7 млрд.) [5].
Анализ современных практических Crowdfunding платформ [6] позволил выделить
платформу Kickstarter как наиболее успешную. За время существования Kickstarter на базе
данной платформы было собрано $1 170 787 170 на финансирование 63 843 проектов. В
качестве инвесторов выступили 6 414 445 человек, из которых 1 913 763 человек совершали
вклады в различные проекты больше 1 раза. Количество пользователей, поддерживающих
проекты на сайте Kickstarter, составило 5,7 миллиона человек (март 2014), география сервиса
охватывает почти весь земной шар: 224 страны и семь континентов. Больше всего
инвесторов находятся в США – в сумме они внесли $ 663,3 млн., на втором месте –
Великобритания, инвесторы, находящиеся на ее территории внесли $54,4 млн., на третьем –
Канада, инвесторы, находящиеся на ее территории, внесли $44,9 млн. [7].
Последние годы ученые всего мира уделяют особое внимание вопросам венчурного
предпринимательства в инновационной сфере, современным направлением исследования
является изучение социально-экономических основ и видов ресурсомобилизующих
технологий на базе интеллектуального сотрудничества посредством социальных сетей и
Интернет, таких как краудсорсинг, краудинвестинг. Однако вопросы поиска эффективных
стратегий инвестирования на базе социальных технологий в институциональных реалиях,
анализа возможностей и проблем их практической реализации на отечественных рынках
остаются весьма актуальными и требуют дальнейших исследований.
Crowdfunding-платформы являются одним из эффективных и удобных способов
получения стартового капитала, инновационным элементом мировой инфокоммуникационной инфраструктуры (инвестиционной и технологической).
За счет своей доступности, скорости получения инвестиций и высокой степени
эффективности, Crowdfunding является перспективным направлений получения стартового
капитала, однако имеет свои ограничения и риски в отечественных реалиях.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
Анотація. Розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій країни.
Значення співпраці органів влади з громадянами та бізнесовими структурами в сфері
інфокомунікацій.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація держави,
ефективність інформаційно-комунікаційних технологій.
Новий інфокомунікаційний простір утворюється рівноцінними не залежними один від
одного учасниками. Система ієрархічної комунікації, де основним компонентом був наказ,
змінюється на систему демократичної комунікації, де основою стає переконання.
Вступивши в інформаційне століття, потрібно по-іншому дивитись на таку науку, як
теорія комунікацій. Інформаційно-комунікаційні технології дають змогу налагодити зв'язок
між населенням і владою, між фірмою і клієнтом, між заводом і споживачем. Коли робота з
інформацією стала однією із виробничих сил суспільства, з‘явились країни, які будують своє
економічне благополуччя завдяки значному використанню цієї сфери.
В наш час на світовий інфокоммунікаційний ринок впливає велика кількість вагомих
факторів, серед яких:
— фінансування компаній, що обумовлено загальною світовою кризою;
— боргові зобов‘язання по обслуговуванню попередніх позик;
— залучення інвестицій в нові технології [1].
В зазначених умовах інфокоммунікаційні компанії мають підтримувати баланс на
ринку - зміцнювати зв'язок з клієнтами та співпрацювати з постачальниками білінгових
рішень (обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставляння рахунків для оплати), а також
постачальниками рішень, які охоплюють інші сфери діяльності (логістику, фінанси, роботу з
клієнтами, аналітику, ремонти та інше).
Для вітчизняного інфокоммунікаційного ринку притаманні схожі проблеми. У першу
чергу це забезпечення залучення інвестицій та подальше ефективне управління ними. При
цьому, аналіз та посилення взаємодії з клієнтами виходять на перший план для всіх
інфокоммунікаційних підприємств.
Для інформатизації суспільства в Україні розроблено й прийнято Закон ―Про
національну програму інформатизації‖ [2], водночас ступінь розробленості проблематики
формування інформаційного суспільства в Україні залишається все ще недостатнім. Досі
бракує досліджень, у яких би комплексно аналізувались особливості формування
―електронного урядування‖; не отримали належного наукового відображення теоретикометодологічні засади удосконалення структури, функцій та процесів державного управління
в умовах глобальних зрушень. Проте сфера розвитку інформаційного суспільства, як і інші
сфери, внаслідок економічної кризи зазнала спаду в Україні, хоча успіхи в галузі електроннообчислювальної техніки сприяли зниженню вартості перероблення і збереження інформації
та створенню інтегрованих управлінських систем.
Обмеження доступу до основних статистичних і економічних даних гальмує розвиток
бізнесу загалом, а також приватного сектора вторинних послуг, що спрямовані на
інформування суспільства зокрема. Тому необхідно полегшити одержання державної
інформації, що, своєю чергою, стимулюватиме розвиток нових секторів послуг, які
ґрунтуються на відкритих джерелах інформації.
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Потенційний ефект після вирішення цього завдання важко переоцінити: уряд стане
ближчим до простих громадян; з‘явиться можливість скоротити видатки на утримання
урядових службовців; будуть створені додаткові робочі місця для тих, хто надає вторинні
послуги.
Варто також зазначити, що застосування інформаційно-комунікаційних технології
сприяє розробленню і виробництву матеріалів культурного і освітнього призначення та їх
поширення; забезпечує можливість усім особам відігравати активнішу роль у житті
суспільства на національному, регіональному і місцевому рівнях шляхом використання
новітніх інформаційних технологій з метою: забезпечення безперешкодного доступу до
інформації про місцеві, регіональні адміністративні та юридичні служби і прямі зв‘язки з
ними; доступу до офіційних текстів місцевих, регіональних і національних законів і
нормативних актів, міжнародних договорів і рішень національних і міжнародних судових
органів; сприяння максимально широкому доступу до новітніх інформаційних технологій і
комунікаційних послуг, наприклад, шляхом створення широкої мережі пунктів доступу у
громадських місцях; сприяння ефективній міжнародній співпраці [3,4].
Впровадження новітніх інфокомунікаційних технологій дасть змогу пришвидшити
реалізацію поставлених цілей через скорочення часу на передавання та отримання
інформації, а також зменшення паперової роботи завдяки електронним носіям інформації.
Щоби широкомасштабно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у
всіх сферах соціально-економічного, політичного і культурного життя суспільства з метою
підвищення ефективності використання інформації і знань для управління, задоволення
інформаційних потреб громадян, організацій і держави та створення передумов переходу на
шлях побудови інформаційного суспільства, потрібно подолати такі проблеми, як:
- відсутність єдиних стандартів протоколів та регламентів взаємодії ІКТ засобів;
- відсутність конкретних, детальних науково обґрунтованих планів реалізації
програм використання інформаційно-комунікаційих технологій;
- відсутність критеріїв оцінювання та індикаторів ступеню виконання програм;
- відсутність фізичних та бюрократичних механізмів контролю; відсутність
узгодженості дій органів державної влади різних рівнів в контексті інформатизації;
- не синхронізовані плани робіт, програми, та бюджети структур, задіяних в
інформатизації;
- низький рівень інформаційної культури населення та державних службовців;
- відсутність програм щодо розвитку інформаційної культури;
- недофінансування та нераціональне витрачання коштів, нестача кваліфікованих
кадрів;
- неможливість проведення досліджень та розробки якісного програмного
забезпечення, нестача технічних засобів;
- корупція, що гальмує розвиток та впровадження ІКТ в управлінні держаними
процесами.
У сьогоденних умовах розвиток нових інфокомунікаційних технологій - це запорука
успішної діяльності не тільки будь-якого підприємства, а й держави загалом. Ррозвиток
суспільства країни свідчить про те, що інформація набуває ролі найціннішого активу, тобто:
- з розвитком інфокомунікаційних технологій у всьому світі зростає розуміння
переваг, яких вони можуть надати. Тому питання створення інформаційно-комунікаційних
систем, які б ефективно працювали з інформаційними ресурсами, є надзвичайно актуальним.
- покращення систем комунікацій має відбуватися постійно, оскільки ефективне
управління неможливе без достовірної, точної, перевіреної і своєчасно отриманої інформації.
Для ефективної реалізації стратегії слід обмірковувати кожний крок, пов‘язаний з процесом
комунікацій.
- потребує вдосконалення комунікаційних складових та формування системи
ефективних інформаційно-комунікаційних технологій створення якісного комунікативного
простору, необхідного для реалізації стратегічних програм розвитку.
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- розвиток та широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у життя
потребує ділового партнерства між наукою і бізнесом, спільних зусиль наукових установ та
комерційних структур. В ідеалі це забезпечувало б найповнішу реалізацію інтелектуальних і
матеріальних можливостей та могло б принести велику користь суспільству.
- всі комунікаційні засоби відрізняються один від одного за певними параметрами.
Тому для забезпечення ефективної комунікаційної діяльності необхідно їх застосовувати в
єдиному комплексі, оскільки поєднання різних інструментів комунікацій зумовлює
створення ефекту синергії, коли одночасне застосування комунікаційних елементів дає змогу
отримувати більший економічний ефект, ніж за окремого їх використання.
- Україні необхідно здійснити великий обсяг роботи для переходу на шлях
впровадження та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Для цього потрібно
зміцнити відповідну політику і вдосконалити нормативно-правову базу, які б стимулювали
конкуренцію і новаторство, забезпечити економічну і фінансову стабільність, які б сприяли
співпраці у сфері оптимізації глобальних мереж. Боротися із зловживаннями, які підривають
цілісність мережі, скоротити розрив у рівні цифрових технологій, інвестувати у людей і
забезпечити глобальний доступ та участь у цьому процесі.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ЗАБЕСПЕЧЕННІ
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ
Анотація. Розглядається значення інформаційних комунікацій в забеспеченні
ефективного управління міжнародними перевезеннями. Проаналізовано використання різних
видів зв'язку в управлінні міжнародними перевезеннями. Наведена характеристика
електронного стандарту ЕДІФАКТ, який є стандартом електронного обміну даними в
управлінні міжнародними перевезеннями. Охарактеризовано використання електронних
документів у митному контролі міжнародних транспортних перевезень. Наведені переваги
використання єдиного адміністративного документу в інформаційно - комунікативній
митній системі використовується (ЄАД) стандартна форма митної декларації.
Інформаційні комунікації на транспорті обов‘язкова складова ефективного управління
перевезеннями, особливо міжнародними перевезеннями. Знаючи місце знаходження і термін
прибуття автомобіля, можна більш ефективно планувати перевезення і завантаження
автомобіля. Скорочуються простої під завантаженням-розвантаженням, якщо диспетчер
повідомить клієнта про точний час прибуття автомобіля. Для водія можна своєчасно
замовити пором, технічний сервіс, номер у готелі. Можливе переключення автомобіля на
більш вигідні замовлення. Наявність систем зв‘язку з водієм дозволяє контролювати рух
вантажу. Це приваблює клієнтів, особливо при перевезенні цінних чи небезпечних вантажів.
Постійний контроль руху транспортних засобів знижує ризик страховика, і можуть бути
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знижені страхові внески. Використовуються такі основні типи зв‘язку для забеспечення
інформаційних комунікацій [1]:
- ближній у діапазоні 27 МГц (т.зв. цивільний діапазон) - широко застосовується
водіями; найбільш дешевий і доступний; зручний для спілкування водіїв між собою в колоні
чи групі; радіостанції мають від 40 до 400 частотних каналів, з їх допомогою можна
зв‘язуватися з правоохоронними органами; дальність зв‘язку (у містах –до 5 км, на відкритій
місцевості – до 15 км) не може забезпечити зв‘язок з диспетчером;
- короткохвильовий – найбільш завантажений, надійність зв‘язку залежить від погоди
і часу доби, дальність - до 50 км, потребує установк потужних передавачів;
- ультракороткохвильовий - потребує установки ретрансляторів через 20-50 км по
всій лінії передачі відомостей; використовує технологію множинного доступу з частотним
поділом FDMA (Frequency Division Multiple Access);
- транкінговий - також використовує технологію FDMA; транк передбачає наявність
окремих каналів радіозв‘язку, кожен з яких забезпечується парою частот – одна для прийому,
друга – для передачі. Вибір каналу виконує автоматика, яка сканує частотні канали і обирає
вільний, по якому і здійснюється зв‘язок між абонентами. Переваги такого зв‘язку:
порівняно значна область обслуговування (з радіусом до 50 км), порівняно малі витрати на
розгортання системи. Транкінговий зв‘язок дещо дешевший, ніж стільниковий. До недоліків
слід віднести недостатню якість зв‘язку.
- стільниковий мобільний - забезпечує якісний та надійний мовний зв‘язок; система
рухомого зв‘язку працює за допомогою приймально-передавальних станцій у місті чи вздовж
автомагістралі; кожна із станцій відповідає за певний сектор території. Стільниковий зв‘язок
може виходити і на супутникові канали, але, незважаючи на це, має територіальні обмеження
через необхідність в наземних ретрансляторах.
- супутниковий мобільний - ґрунтується на використанні штучних супутників Землі в
якості ретрансляторів; здійснюється між наземними станціями, які можуть бути як
стаціонарними, так і рухомими; у найбільшій мірі відповідає потребам міжнародних
автоперевізників, так як забезпечує найширшу зону дії; дозволяє визначати координати
місцезнаходження об‘єкта. Системи супутникового зв‘язку можна поділити на дві групи:
системи на основі геостаціонарних супутників та системи на основі низькоорбітальних
супутників.
Інформаційні комунікації є основою електронної комерції – проведення більшості
бізнес-процесів електронним шляхом. Інформація передається прямо до одержувача,
минаючи стадію створення паперової копії на кожному етапі. Термін "електронна комерція"
поєднує в собі безліч різних технологій, у числі яких - електронний обмін даними (EDI),
електронна пошта, Інтернет, інтранет (обмін інформацією усередині компанії), екстранет
(обмін інформацією із зовнішнім світом). електронну комерцію можна характеризувати як
ведення бізнесу через Інтернет.
Для регламентації електронного обміну використовують електронний стандарт
ЕДІФАКТ – стандарт електронного обміну даними в управлінні, торгівлі і на транспорті,
розроблений в Американському національному інституті стандартів (ANSI), затверджений у
1987 р. Економічною комісією ООН як міжнародний стандарт ІСО 9735, або UN/EDIFACT
(Правила ООН електронного обміну даними в управлінні, торгівлі і на транспорті);
регламентує електронний обмін документами у сферах адміністративної, комерційної та
транспортної діяльності. У 1988 р. ЄЕК ООН прийняла рішення щодо впровадження правил
ЕДІФАКТ, які одержали статус правил ООН [2].
Електронний обмін даними (EDI) – складова частина електронної комерції і являє
собою обмін діловими даними стандартного формату між торговельними партнерами. EDI з
точки зору користувача – це набори правил електронного оформлення типових бізнесдокументів: замовлень, накладних, митних декларацій, страхових форм, рахунків тощо,
інакше – це набір стандартів оформлення і передачі документів як всередині організації, так і
між різними організаціями. Головна мета електронного обміну даними – усунення паперової
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документації і полегшення обміну інформацією. Повідомлення про місцезнаходження
вантажу – найбільш важлива область застосування EDI на транспорті, що дозволяє
поліпшити обслуговування замовника.
В електронній комерції широко використовується електронний цифровий підпис– вид
електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає
змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий
підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою
відкритого ключа. Особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму формування
електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу. Відкритий ключ –
параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису,
доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису. Закон
України "Про електронний цифровий підпис" (набрав чинності з 1 січня 2004 р.) визначає
правовий статус електронного цифрового підпису та регулює відносини, що виникають при
використанні електронного цифрового підпису. Дія цього Закону не поширюється на
відносини, що виникають під час використання інших видів електронного підпису, в тому
числі переведеного у цифрову форму зображення власноручного підпису [3].
У
митному
контролі
міжнародних
транспортних
перевезень
широко
використовуються електронні документи – або електронні копії паперових документів, які
подаються митному органу разом з електронною митною декларацією, яка дозволяє в
електронному форматі здійснювати митне декларування товарів. В Україні створена митна
електронна багатофункціональна комплексна система, яка поєднує інформаційнокомунікативні технології та сукупність механізмів їх застосування і дає можливість
підвищити якість митного регулювання й удосконалити митне адміністрування для
забезпечення митної безпеки держави.
В інформаційно - комунікативній митній системі використовується єдиний
адміністративний документ (ЄАД) стандартна форма митної декларації, запроваджений у
1988 році у країнах ЄС. Використовується у взаємній торгівлі між цими державами і в
торгівлі з асоційованими країнами та іншими державами світу. ЄАД містить інформацію про
товари, способи їх транспортування, дані про тих, хто відправляє й отримує продукцію,
сертифікацію товарів. Це означає, що держава бере на облік і всебічно контролює експорт та
імпорт товарів, тобто цей процес супроводжується контролем податкових і банківських
установ. ЄАД – набір однотипних декларацій з 54 позицій [3].
Перехід митного обслуговування з паперових документів на електронний обмін
інформації дає такі переваги: документи можуть зберігатися необмежений час, на 99%
зменшується час на пошук необхідних документів, у 5 разів зменшується час на митне
обслуговування міжнародних перевезень, підвищується ефективність роботи митної
системи.
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